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Al meer dan 85 jaar heeft Victaulic zich ertoe gebonden en blijft Victaulic er zich verder toe 
verbinden om op een wettige en ethische wijze zaken te voeren in alle landen en plaatsen waar 
we actief zijn. Integriteit is de basis waarop Victaulic werd opgebouwd en het is een van onze 
grootste waarden. Het is een voorname reden voor onze succesrijke geschiedenis en een vereiste 
voor een succesvolle toekomst. Een kleine vergissing door een van ons kan enorme gevolgen 
hebben voor de hele onderneming.

Als voorwaarde tot tewerkstelling moeten de werknemers een verplichting aangaan om eerlijk 
en open te handelen. Elke werknemer moet een persoonlijke verbintenis aangaan om de 
Gedragscode van Victaulic na te leven. Deze Code helpt ons bij het handhaven van onze 
ethische verbintenis. Het volstaat niet om gewoon de bewoordingen van de Code te volgen, 
we moeten ingaan op de inhoud ervan.

Victaulic verbindt zich ertoe om een efficiënt gedrags- en ethiekprogramma met wereldwijde 
omvang toe te passen. Alle werknemers moeten bevestigen dat ze de Code gelezen, begrepen en 
goedgekeurd hebben via een elektronische certificatie. Tijdens het certificatieproces, dat jaarlijks 
herhaald wordt, wordt er van de werknemers verwacht dat ze eventuele belangenconflicten 
bekendmaken. Bovendien moeten alle werknemers deelnemen aan periodieke elektronische 
opleidingsprogramma’s die specifiek gericht zijn op bepaalde aspecten van de Code. Er worden 
interne toezichthouders aangesteld in elke geografische zone om de vooruitgang op gebied van 
certificatie en naleving te controleren.

Uw rol begint, maar eindigt niet met het begrijpen van de Code. Ik verzoek ieder van u 
om waakzaam te blijven en vragen te stellen indien u zich zorgen maakt over bepaalde 
handelspraktijken, transacties of gedrag dat u waargenomen heeft bij Victaulic. Als u iets ziet 
waar u moeite mee heeft, dat u een onaangenaam gevoel geeft of dat u niet begrijpt, dan 
is het uw plicht om dit te bespreken. Praat met uw afdelingshoofd, het human resources 
departement, de toezichthouder, het interne auditteam of een lid van het uitvoerende bestuur. 
Indien u liever anoniem blijft, neem dan contact op met de gratis Bewustzijnslijn op het nummer 
1.866.842.2927 of de bewustzijnswebsite. Er is geen excuus om toe te kijken en de reputatie  
van onze onderneming op het spel te laten zetten.

Op een wettige en ethische wijze zaken voeren en onze werknemers eerlijk en open laten handelen, 
dat zijn de kernwaarden en -gedragsregels van onze onderneming. Op geen enkel moment mag 
u uw integriteit of plicht aan de onderneming om het juiste te doen op het spel zetten. Geen enkel 
excuus – ook niet om een grote verkoop af te sluiten, onze cijfers te halen of “te doen wat de baas 
vraagt” – wordt aanvaard ter rechtvaardiging van het schenden van de Code.

Victaulic’s reputatie voor integriteit is gebaseerd op de inspanningen en het ethische gedrag van 
iedere werknemer. Ik stel uw bijdrage en verbintenis tot onze reputatie ten zeerste op prijs.

Voorzitter, President & CEO

Een boodschap van John F. Malloy
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RIcHtlIjNeN

Leef steeds de wetten en regels na die van toepassing zijn op uw bedrijfsactiviteiten.

Vertoon ethisch gedrag in alles wat u doet.

Behandel werknemers eerlijk en gebruik tewerkstellingspraktijken op basis 
van gelijke kansen voor iedereen. Wij verbinden ons ertoe gezonde en veilige 
werkomstandigheden, en een sfeer van open communicatie te voorzien.

Onderhandel eerlijk met onze leveranciers, verkopers en klanten door ze 
met respect en waardigheid te behandelen.

Bescherm - zowel de materiële als immateriële - activa van Victaulic en zorg 
ervoor dat deze worden gebruikt om de belangen van Victaulic te bevorderen.

Gebruik bij de communicatie met anderen, zowel binnen als buiten Victaulic, 
uw gezond verstand en denk na over hoe uw acties invloed hebben op Victaulic.

DOe Het jUISte

Niemand kan u vertellen wat goed of slecht is in elke situatie.

Als u twijfelt, vraag uzelf dan af:
• Is dit legaal? Weet ik echt of het legaal is of zou ik het beter vragen 

aan ons juridische departement?
• Is dit in strijd met de kernwaarden van Victaulic?
• Betrek ik al de juiste mensen?
• Hoe zou ik me voelen als ik mijn familie zou moeten vertellen over 

mijn situatie?
• Als ik dit doe, is dat dan eerlijk?
• Wat zou ik ervan vinden als ik mijn keuze in een krant zou lezen of zou 

moeten uitleggen in een rechtbank?

En denk eraan…
• Als u weet dat het fout is, doe het dan niet.
• Als u twijfelt, vraag het dan.
• Blijf het vragen tot u een antwoord krijgt.
• Ontken het niet wanneer u denkt dat iets onwettelijk of onethisch gedrag 

kan zijn of is.
• Negeer of aanvaard onethisch gedrag niet, maar meld het.
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Over de Code

Op wie is de code van toepassing?
Alle directeuren, kaderleden en werknemers van Victaulic en zijn filialen wereldwijd evenals de 
partnerbedrijven moeten de Code naleven. Instellingen waarbij Victaulic meer dan 50% van de 
stemrechten bezit of het effectieve beheer van de instelling uitvoert, zijn verplicht om deze Code 
te aanvaarden en na te leven.

Werknemers van Victaulic die samenwerken met derden, zoals consulenten, agenten, 
verkoopvertegenwoordigers, verdelers en aannemers, moeten:

• Derden verplichten om ermee akkoord te gaan de relevante aspecten van de Victaulic Code 
na te leven

• Deze derden opleiding en informatie verschaffen over de verplichting om het beleid na te leven
• Actie ondernemen voor het afsluiten en beëindigen van een contract, nadat blijkt dat een 

derde zich niet heeft gehouden aan de naleving van de beleidslijnen van Victaulic

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden van de onderneming:

• Zaken voeren over heel de wereld op een ethisch verantwoorde en wettige wijze
• Alle werknemers voorzien van duidelijke richtlijnen over de gedragsregels van de onderneming
• De Code implementeren
• Zorgen voor grondige communicatie en opleiding zodat alle werknemers zich bewust zijn 

van de Code en deze begrijpen
• De Code opleggen door middel van geschikte stimuli en disciplinaire maatregelen
• Vroege opsporing en meldingsystemen implementeren voor verdacht crimineel gedrag  

of ernstige overtredingen
• Ervoor zorgen dat er geen straf volgt voor het melden van vermeende schendingen van  

de Code
• Van alle werknemers eisen dat ze de Code naleven
• De Code wijzigen indien nodig

De verantwoordelijkheden van de manager:

• Een voorbeeld stellen door zichzelf te gedragen en hun departementen te beheren op een 
manier die overeenstemt met de Code

• De Gedragscode regelmatig samen met uw medewerkers bestuderen
• Vragen in verband met de Code doorspelen aan een regionale toezichthouder of het juridische 

departement en ervoor zorgen dat problemen gemeld worden
• De vereisten van de Code afdwingen
• Een werkomgeving voorzien die open communicatie aanmoedigt, zonder angst voor 

vergeldingsmaatregelen betreffende naleving van de Code
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Over de Code

Verantwoordelijkheden van de werknemer:

• De wetten en regels die van toepassing zijn op uw job begrijpen en naleven
• De Code lezen, begrijpen en volgen
• Hulp vragen aan uw manager, het juridische departement of andere bronnen indien  

u twijfelt over de juiste manier van handelen in naam van Victaulic
• Deelnemen aan opleiding over de naleving
• Vermeende schendingen van de wet of de Code onmiddellijk melden aan uw manager,  

het juridische departement of de bewustzijnslijn van Victaulic
• Indien een door u gemeld probleem niet wordt opgelost, volg dan de kwestie op en breng  

het via een ander kanaal ter sprake
• Meewerken aan onderzoeken betreffende de Code

jaarlijkse elektronische certificatie van de Gedragscode
Ieder jaar moeten de werknemers bevestigen dat ze de Code gelezen, begrepen en goedgekeurd 
hebben. Ze moeten ook hun permanente verplichtingen erkennen, waaronder de verplichting om 
schendingen of vermeende schendingen te melden, door een jaarlijkse elektronische certificatie 
in te vullen. Werknemers dienen hun verplichtingen onder de Code te begrijpen en te bevestigen 
dat ze de vereisten ervan nageleefd hebben. Als onderdeel van dit certificatieproces hebben 
werknemers de kans om opleiding of informatie te vragen of een eventuele situatie bekend  
te maken. Werknemers moeten elke activiteit die op een of andere manier geacht kan worden  
een zulk conflict te veroorzaken opnemen en twijfels moeten opgelost worden door middel  
van bekendmaking zodat er een geïnformeerde beoordeling kan gemaakt worden.

Hulp vragen en een verdacht probleem melden
Werknemers moeten altijd eerst de situatie proberen op te lossen of verhelpen op een manier die 
overeenstemt met de Code. Bespreek uw vraag of probleem, indien mogelijk, rechtstreeks met de 
betrokken persoon, neem vervolgens contact op met uw afdelingschef. Indien u het antwoord van  
uw afdelingschef niet gepast vindt, neem dan contact op met een van de volgende alternatieven:

• Uw manager
• Uw human resource manager
• Mark Van De Voorde, hoofd juridische en administratieve zaken, + 1 610 923 3190
• Uw regionale toezichthouder:

Azië Pacific: Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
canada: Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, +1 905 780 4855
europa, Midden-Oosten, Afrika & India: Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, +32 93811 519
VS: Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610-838-8949
Mexico, caraïben, Zuid-Amerika: Rocio Mancinas, rmancinas@victaulic.com. 
+1 521 6141761070

• De bewustzijnslijn van Victaulic is een meertalige, gratis dienst die 24 uur per dag beschikbaar 
is. Zoals de meeste bedrijven zet Victaulic een derde partij in om oproepen te beantwoorden en 
de vermelde informatie over te brengen. Gratis nummers en online rapportagemogelijkheden 
zijn beschikbaar op de website van Victaulic onder het tabblad ‘Our company’.
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computers en gegevensbeveiliging

Enkel Victaulic-werknemers 
hebben toegang tot de 
bedrijfssystemen. Derden hebben 
enkel toegang indien de IT van 
Victaulic hiervoor toestemming 
gegeven heeft.

Door de onderneming geleverde 
computers, telefoons en mobiele 
apparaten zijn eigendom van 
Victaulic. Alle e-mails, voicemails 
en bestanden die opgeslagen 
worden op de Victaulic-systemen 
zijn eigendom van de onderneming.

Er moeten geen verwachtingen 
zijn in verband met persoonlijke 
privacy met betrekking tot 
informatie die opgeslagen wordt  
op computers en systemen van  
de onderneming.

De onderneming behoudt zich het 
recht voor om en zal, mits wettelijke 
toestemming, alle informatie die 
verzonden of ontvangen wordt via  
de systemen van de onderneming  
te controleren en te onderzoeken.

Bedrijfscomputers, -netwerken, 
e-mail of internetbronnen 
gebruiken om racistische, 
seksistische, bedreigende of 
aanstootgevende, of illegaal 
materiaal te bereiken, te bekijken, 
over te dragen, te archiveren of  
te verdelen is strikt verboden.

Bedrijfsmiddelen gebruiken om 
wetten of regels van eender welke 
natie te schenden, is verboden.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.

De activa van de onderneming beschermen tegen 
verlies, diefstal en misbruik is de verantwoordelijkheid 
van elke werknemer. De activa van Victaulic bevatten 
zowel materiële als immateriële activa.

Materiële activa:

• Faciliteiten • Geld
• Materiaal • Informatiesystemen

Immateriële activa:

• Intellectuele eigendom • Fabrieksgeheimen
• Openbaring van een uitvinding • Computerprogramma’s
• Knowhow inzake productie

Deze activa moeten op gepaste wijze en zoals toegelaten 
door het management gebruikt worden. Verdachte 
diefstallen, fraude of ongeschikt gebruik van de activa van 
de onderneming moeten gemeld worden aan de manager 
van de werknemer of aan uw regionale toezichthouder.

Activa mogen niet gebruikt worden voor persoonlijke 
doeleinden. Wij vertrouwen onze werknemers echter 
voor redelijke en toelaatbare activiteiten, zoals naar huis 
bellen om te vragen hoe het met een ziek kind gesteld is, 
een e-mail naar de echtgenoot/echtgenote sturen om op 
weg naar huis te stoppen bij de bank of het afdrukken 
van een gewoon boodschappenlijstje op de printer 
van de onderneming. Dit zijn redelijke en toelaatbare 
activiteiten omdat ze binnen de perken blijven en de 
werkdoeleinden niet verstoren. Het wordt een probleem 
wanneer werknemers misbruik maken van de activa van 
de onderneming voor persoonlijk gebruik of persoonlijke 
doeleinden. Indien er te ver gegaan wordt, dan kan dit 
zelfs beschouwd worden als zijnde diefstal of fraude.

Gebruik uw gezond verstand en vraag het aan uw 
manager indien u twijfelt.

Een voorbeeld van ongepast gebruik van de activa 
van de onderneming:

Ron, een productiemanager, zit in het bestuur 
van een lokale liefdadigheidsinstelling die een 
geldinzamelingsactie organiseert. Hij heeft zijn 
administratieve assistent gevraagd om het evenement 
te organiseren en om ondernemingen in de buurt 
te vragen een bijdrage te leveren ter ondersteuning 
van de instelling.

Activa van de onderneming beschermen
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NOOIt:

• Vertrouwelijke informatie 
aanvaarden die toebehoort 
aan een derde, zonder eerst 
het juridische departement 
te raadplegen

• Een document opmaken 
met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie of 
geheimhoudingsovereenkomsten 
of –bepalingen sluiten zonder 
voorafgaande goedkeuring

• Vertrouwelijke informatie 
bespreken met klanten 
of leveranciers

• Een derde gebruiken om nieuwe 
producten te ontwikkelen zonder 
een schriftelijke overeenkomst 
die goedgekeurd is door het 
juridische departement

• Informatie bekendmaken in 
verband met een nieuw product 
alvorens een patenttoepassing 
werd ingediend of andere 
beveiligingen overwogen werden

• Een nieuw handelsmerk 
aanmaken of gebruiken alvorens 
dit werd goedgekeurd door 
het juridische departement 
en de marketing- en 
communicatiedepartementen.

• Een nieuwe professionele 
persoon aanwerven zonder 
eerst een concurrentiebeding, 
geheimhoudingsovereenkomst 
en/of sollicitatiebeding te 
ondertekenen naargelang hetgeen 
gepast is voor uw rechtsgebied

Victaulic is wereldleider op het gebied van ontwerp, 
productie en distributie van mechanische buisproducten 
en heeft een lange permanente verbintenis tot de 
ontwikkeling van innovatieve producten. Enkele van de 
meest waardevolle activa van Victaulic zijn de intellectuele 
eigendom inclusief patenten, handelsmerken, copyrights, 
fabrieksgeheimen en vertrouwelijke informatie.

Victaulic beschikt over een actief internationaal programma 
voor het registreren van nieuwe patenten, handelsmerken 
en copyrights. Vragen met betrekking tot patenten, 
handelsmerken en copyrights, inclusief vragen over 
schendingen, dienen gericht te worden aan het juridische 
departement van Victaulic. Raadpleeg het juridische 
departement voor licenties van alle patenten, handelsmerken, 
fabrieksgeheimen of vertrouwelijke informatie alvorens de 
intellectuele eigendom van derden te vragen, aanvaarden of 
gebruiken en alvorens de intellectuele eigendom van Victaulic 
bekend te maken aan derden.

De fabrieksgeheimen van Victaulic bevatten nieuwe 
producten of diensten in ontwikkeling, productontwerpen 
en –tekeningen, engineering procedures en instructies, 
productieprocessen en –formules, namen en adressen van 
klanten, klantenlijsten, prijzen, projectmarges, budgetten, 
evenals research en bedrijfsstrategieën. Openbaar maken 
van deze informatie kan ertoe leiden dat Victaulic zijn 
recht op deze fabrieksgeheimen verliest. Openbaar maken 
is verboden, tenzij dit geregeld is via een geheimhoudings- 
of licentie-overeenkomst die goedgekeurd is door het 
juridische departement van Victaulic.

Geheimhoudingsovereenkomsten
Alle werknemers, consulenten en aannemers moeten een 
geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen alvorens ze 
tewerkgesteld of in dienst genomen worden. Indien een 
klant, verdeler, verkoper of leverancier u vraagt om een 
geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan, neem dan 
contact op met het juridische departement.

Gebruik van informatie met copyright  
en/of handelsmerk
Werknemers dienen bij de opmaak van schriftelijke en/of 
mondelinge communicaties, presentaties en intern of extern 
te onderzoeken en verbruiken collateralen eerbiedig om te 
gaan met informatie en afbeeldingen die auteursrechtelijk 
beschermd zijn of een handelsmerk bevatten. Het is 
belangrijk om auteursrechten en -wetten die van toepassing 
zijn op informatie en foto’s afkomstig uit een externe bron te 
begrijpen en na te leven.

Intellectuele eigendom – Patenten, handelsmerken, 
copyrights en fabrieksgeheimen

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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Regels voor de omgang met 
concurrenten:

• Bespreek nooit de prijs of 
onderhandel geen formele  
of informele voorwaarden

• Bespreek nooit de verdelingen 
van gebieden of markten,  
de instelling van marges  
of contractvoorwaarden

• Bespreek nooit de productie, 
de verkoopcapaciteit of het 
volume

• Bespreek nooit kosten of marges
• Bespreek nooit marktaandelen
• Weiger duidelijk en open 

om deel te nemen aan 
besprekingen met betrekking 
tot concurrentiebeperkende 
praktijken

• Probeer nooit onrechtstreeks 
iets te doen wat u niet 
rechtstreeks kunt doen. 
Zelfs terloops een onderwerp 
toelichten met onrechtstreekse 
commentaar of vragen over 
onderhandelingsvoorwaarden  
of prijzen is problematisch  
en moet vermeden worden

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.

Victaulic slaagt op de markt door superieure producten 
te voorzien voor onze klanten en door zelfstandig te 
concurreren in het vrije marktsysteem. Wij geloven dat 
kwaliteit, prijs en andere objectieve factoren bepalen wie 
er al dan niet slaagt. Wetten tegen oneerlijke concurrentie, 
ook wel antitrust of wetten op eerlijke handelspraktijken 
genoemd, zijn ontworpen om de concurrerende markt 
te beschermen. Werknemers van Victaulic mogen nooit 
prijzen of contractvoorwaarden overeenkomen met een 
concurrent. Dit is verkeerd en in strijd met de antitrust  
en het mededingingsrecht.

In de Verenigde Staten en vele andere landen over heel 
de wereld verbieden deze antitrust en wetten op eerlijke 
handelspraktijken het bepalen van de prijs, het opdelen 
in gebieden, het overeenkomen van contractvoorwaarden 
en andere gelijkaardige activiteiten met concurrenten, 
die een negatieve invloed kunnen hebben op de klant en 
tegengesteld zijn aan de beginselen van een vrije markt. 
Deze wetten verschillen naargelang waar u zaken voert  
in de wereld.

Indien u in het bezit raakt van informatie over 
concurrenten die gemarkeerd is als vertrouwelijk 
of eigendom, of die kan beschouwd worden als 
concurrentiebeperkend, neem dan onmiddellijk 
contact op met het juridische department  
voor advies over wat u moet doen.

Een voorbeeld van ongepast antitrustgedrag:

John, een verkoopvertegenwoordiger, bevindt zich  
op een cocktailreceptie van een handelsbeurs.  
Een verkoopvertegenwoordiger van een rechtstreekse 
concurrent benadert John en probeert John te 
betrekken bij een gesprek over de prijzen van een 
toekomstige offerte. John stopt het gesprek niet 
onmiddellijk en blijft informatie delen over de prijzen 
en offerte-strategie van Victaulic. Zelfs als John blijft 
luisteren en geen informatie van Victaulic deelt, is  
dit een schending.

Eerlijke en open concurrentie/Antitrust
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Handelssancties en boycotacties

Over handelssancties

• Aangezien handelssancties 
bepaald worden door politieke 
gebeurtenissen veranderen ze 
vaak. Indien u vragen heeft, 
bel dan naar het Juridische 
Departement

• De regels in verband met 
handelssancties verbieden 
acties, export en overladingen 
van en naar de VS en EU naar 
verboden landen en specifically 
designated nationals (“SND’s”)

• Probeer nooit rechtstreeks 
of onrechtstreeks een 
handelssanctie of 
exportbeperking te omzeilen

• Aansprakelijkheid voor 
schendingen van de 
handelssancties is serieus –  
het kan leiden tot burgerlijke 
boetes en straffen zowel  
voor de Onderneming  
als voor individuen

Over exportcontroles:

• Houd er rekening mee dat  
de export van producten naar 
sommige landen beperkt  
of verboden is

• Houd rekening met “rode 
vlaggen” zoals ingewikkelde 
verschepingsregels of financiële 
regelingen bij het exporteren 
van producten

Een voorbeeld van slechte naleving  
van handelssancties en boycotacties:

Een verdeler van Victaulic plaatst een bestelling om een 
materiaaloverzicht te vervullen. Onze verkoper weet dat 
de verdeler van plan is om het materiaal naar Iran te 
verschepen. Deze bestelling is verdacht, maar de verkoper 
meldt dit niet aan zijn manager.

Handelssancties
De Amerikaanse overheid onderhoudt een lijst van landen 
en personen waarmee Amerikaanse ondernemingen 
geen zaken mogen voeren omwille van handelssancties. 
Gelijkaardige lijsten worden ook opgesteld door de Europese 
Unie. Het is ook verboden om handel te drijven met burgers, 
agenten of vertegenwoordigers van die landen. Voor een 
bijgewerkte lijst van deze landen en personen kunt u contact 
opnemen met het juridische departement.

Boycotacties
De Amerikaanse wet verbiedt Amerikaanse 
ondernemingen om deel te nemen aan boycotacties of 
beperkende handelspraktijken tegen landen die worden 
beschouwd als “vriendelijk” voor de Verenigde Staten en 
tegen ondernemingen die in andere landen of firma’s “op 
de zwarte lijst” staan. Bijvoorbeeld enkele ondernemingen 
in het Midden-Oosten kunnen erop uit zijn om taal op te 
nemen in contracten, waardoor Victaulic verhinderd wordt 
om werk te verrichten in Israël. De Amerikaanse wet laat 
niet toe dat taal wordt inbegrepen of afgedwongen in een 
contract.

Elk verzoek om deel te nemen aan een boycot moet 
onmiddellijk gemeld worden aan uw manager en het 
juridische departement, zelfs indien Victaulic beslist om 
niet op het project te bieden. Victaulic is verplicht zulke 
verzoeken steeds te melden aan de Amerikaanse overheid.

exportcontroles
Bepaalde producten en technologieën kunnen ook 
onderworpen worden aan beperkingen op gebied 
van exportcontrole.

Indien u wilt weten of een verkoop of verzending van 
een product of technologie beperkt kan worden, neem 
dan contact op met uw regionale toezichthouder of het 
juridische departement.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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Gezondheid-, veiligheid- en milieubescherming

V: Mijn team ontvangt een 
maandelijkse bonus indien 

wij onze veiligheidsdoelstellingen 
bereiken of overschrijden. Een van 
mijn collega’s heeft zijn vinger 
gesneden tijdens het werk en het 
moest gehecht worden. Hij wil dit 
letsel niet melden als letsel op de 
werkplaats omdat het afbreuk zal 
doen aan onze doelstellingen en 
bonus. Wat moet ik doen – ik wil 
de bonus ook ontvangen?

A: Iedereen wil een bonus 
ontvangen, maar het 

niet melden van een letsel op 
de werkplaats is een ernstige 
schending van de Victaulic-
normen. Zowel u als uw verwonde 
collega kunnen onderworpen 
worden aan strafmaatregelen 
voor het niet melden van het 
letsel. Als u het niet meldt, 
betekent dit dat wij een 
potentieel veiligheidsrisico niet 
kunnen verhelpen. Wij willen dat 
werknemers veiligheidsbonussen 
verdienen voor een echt veilige 
werkomgeving en niet omdat 
letsels niet gemeld worden.

Meld:
• Alle verwondingen die 

plaatsvinden op de werkplaats
• Alle bedreigingen van de 

veiligheid, beveiliging of 
gezondheid

• Alle bezorgdheden omtrent drugs 
en alcohol op de werkplaats

Victaulic leeft overal ter wereld alle federale, lokale 
en staatswetten en –regels na die van toepassing zijn 
op zijn activiteiten, inclusief deze met betrekking tot 
gezondheid, veiligheid en milieu. Werknemers stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat de producten 
en werkplaatsen van Victaulic veilig zijn voor het publiek 
en de werknemers. Een gezonde en veilige werkplaats en 
werkomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van 
de onderneming of het management, maar het vraagt ook 
de aandacht van iedere werknemer.

Wereldwijde normen en lokale 
beleidslijnen
Veiligheidsregels verschillen naargelang het land en 
de staat. Victaulic heeft wereldwijde normen opgesteld 
om de veiligheid te stimuleren. De wereldwijde 
normen worden op hun beurt gebruikt om lokale 
veiligheidsrichtlijnen en –procedures op te stellen die 
zowel met de lokale regels als met de algemene aanpak 
van de onderneming overeenkomen. Victaulic heeft 
op elke plaats de veiligheidsrichtlijnen nauwkeurig 
beschreven, deze verschillen naargelang de jobvereisten 
en lokale voorschriften. Het is de verantwoordelijkheid 
van elke werknemer om de lokale veiligheidsrichtlijnen  
te kennen en te volgen.

Drugs en alcohol in de werkplaats
De meeste werknemers werken op een plaats waar het 
gebruik of bezit van alcohol of drugs, of het zich op het 
werk aanmelden onder invloed van alcohol of drugs, de 
veiligheid van zichzelf of andere werknemers in gevaar 
zou brengen. Als een werknemer in een productiefaciliteit 
bijvoorbeeld zware machines moet bedienen terwijl hij 
onder invloed is van verdovende pijnstillers, zelfs als 
zijn de medicijnen wettelijk voorgeschreven, dan zou dit 
zijn bekwaamheid om de machine veilig te gebruiken 
verstoren. Victaulic heeft specifieke richtlijnen die de 
regels voor het gebruik van drugs en alcohol op de 
werkplaats beschrijven.

Gebruik van illegale drugs is op geen enkel moment 
toegelaten in een faciliteit of op een projectsite van 
Victaulic. Alcohol mag enkel geserveerd worden 
op bedrijfsfeestjes, zoals een bedrijfspicknick of 
vakantieborrel, in overeenstemming met uw lokale 
bedrijfspraktijken en mits de nodige toestemmingen. 
Bovendien mag alcohol ook geserveerd worden als 
onderdeel van een routine bedrijfsgewoonte, zoals  
een zakendiner in een restaurant met managers  
en klanten van Victaulic.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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Gezondheid-, veiligheid- en milieubescherming

V: Op een onderhoudsproject 
dat ik beheer, hebben we 

asbest ontdekt die verwijderd 
moet worden, maar ik maak 
me zorgen dat ons schema en 
budget hieronder zullen lijden 
als we moeten wachten tot ons 
onderhouds- en milieudepartement 
een erkende aannemer heeft 
ingehuurd om het werk uit te 
voeren. Het zou voor ons veel 
efficiënter zijn als we de asbest 
konden laten verwijderen door 
een medewerker van Victaulic 
mits het gebruik van geschikt 
veiligheidsmateriaal. Is dit 
aanvaardbaar?

A: Nee. U mag zeker en vast 
geen gevaarlijke stoffen 

verwijderen, zelfs al heeft dit een 
negatieve invloed op het budget of 
de timing van een project. Omwille 
van wettelijke risico’s en kosten met 
betrekking tot het behandelen van 
milieuvervuilers heeft Victaulic een 
strategische beslissing genomen om 
zulk werk te laten uitvoeren door  
een erkende aannemer.

Wapens en geweld op de werkplaats
Persoonlijke wapens, zoals geweren en gereedschap 
dat kan gebruikt worden om anderen te verwonden, 
mogen nooit meegebracht worden naar de werkplaats. 
Geweld, dreigingen met geweld, pesterijen, dreigende 
opmerkingen of gebaren, of ander verstorend gedrag  
op de werkplaats zijn onaanvaardbaar.

Voorbeelden van schendingen van de gezondheid 
en veiligheid:

Jim, een onderhoudselektricien, was aan het werken 
aan elektrische of gemotoriseerde apparatuur zonder 
de lock-out, tag-out veiligheidsprocedures te volgen.

Evelyn, een machine-operator, besloot dat het 
eenvoudiger was om haar job uit te voeren als ze de 
veiligheidsvoorzieningen uitschakelde en verwijderde 
de beveiliging op het bewerkingscentrum dat ze 
bediende.

Peter besloot zijn helm niet te gebruiken bij de 
afwerkingsbehandeling omdat het die dag te warm 
was in de fabriek, hierdoor stelde hij zichzelf echter 
bloot aan mogelijke oogletsels.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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V: In mijn departement zijn 
er werknemers van alle 

leeftijden en ik behoor tot de 
oudere groep. Ik hoorde twee 
managers tegen elkaar praten over 
hoe ze “jongere” mensen meer 
moeten promoveren aangezien 
zij meer energie en drijfkracht 
hebben en aangezien zij nog lang 
niet op pensioen gaan. Ik maak 
me zorgen dat ik zal overgeslagen 
worden voor promoties omwille van 
mijn leeftijd. Wat moet ik doen?

A: U moet contact opnemen 
met uw chef of uw lokale 

human resources manager zodat 
de onderneming een gepast 
onderzoek kan uitvoeren om te 
bepalen of leeftijdsdiscriminatie  
in de praktijk is voorgekomen en 
niet enkel in een gesprek. Victaulic 
neemt beslissingen over promotie 
op basis van de vaardigheden, 
kennis en bekwaamheid van  
een persoon.  
De onderneming zal geen 
vergelding toestaan voor het 
te goeder trouw melden van 
problemen.

Eerlijke tewerkstellingspraktijken

De wetten die in de meeste landen de eerlijke behandeling 
van werknemers, met name vrouwen en minderheden, 
bevorderen, verschillen aanzienlijk. Daarom heeft Victaulic 
algemene normen opgesteld zodat alle werknemers over 
heel de wereld behandeld worden met respect  
en eerlijkheid.

Beslissingen omtrent de tewerkstelling, zoals 
indienstneming, promotie, loon, beëindiging, 
opleidingsmogelijkheden en jobtoewijzingen worden 
genomen op basis van kwalificaties, ervaring, 
bekwaamheid en prestatie, en niet omwille van de 
beschermde eigenschappen van een persoon, waaronder:

• Geslacht • Zwangerschap • Leeftijd
• Kleur/ ras • Invaliditeit • Burgerlijke staat
• Nationale oorsprong • Religie • Veteraanstatus
• Andere door de wet beschermde eigenschappen 

(lidmaatschappen, associaties, geloof en seksuele 
gerichtheid)

Pesterijen op het werk
Werknemers moeten werken in een veilige en professionele 
omgeving, waar verdienste en bekwaamheid wezenlijk zijn 
en waar diversiteit en vertrouwen aangemoedigd worden. 
Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren die vrij is 
van pesterijen door medewerkers, chefs, leveranciers van 
goederen en diensten, aannemers en klanten. Pesten op 
het werk kan voorkomen in vele vormen, zowel verbaal, 
fysiek als visueel. Alle vormen van pesterijen vormen een 
algemene bedreiging – het gedrag kan een intimiderende, 
beledigende of vernederende omgeving creëren.

Voorbeelden van mogelijke seksuele intimidatie bevatten 
onder meer maar zijn niet beperkt tot: ongewenste 
avances, ongepaste seksuele grappen, seksueel 
suggestieve opmerkingen, aanraken, verzoeken 
om seksuele gunsten en ongepaste opmerkingen 
over het voorkomen.

Andere voorbeelden van intimidatie zijn: beledigende 
opmerkingen, grappen of afbeeldingen in verband met 
rassen, religie, etnische afkomst, geslacht of leeftijd.  
Zelfs materiaal en opmerkingen die privé worden 
verstuurd via de e-mail of voicemail van de onderneming 
kan beschouwd worden als intimiderend.

Er is bij Victaulic geen ruimte voor beledigende gebaren, 
opmerkingen en mededelingen.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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Eerlijke tewerkstellingspraktijken

V: Ik ben bevriend met een 
man die in mijn departement 

werkt. Soms maken wij in mijn 
kantoor grappen die als beledigend 
beschouwd kunnen worden, 
maar wij sluiten altijd deur zodat 
niemand ons kan horen. Wij sturen 
elkaar ook grapjes via e-mail. 
Kan dit beschouwd worden als 
intimiderend gedrag, ook al is dit 
tussen twee vrienden en wordt  
het niet gedeeld met de persoon 
die beledigd wordt?

A: Terwijl de onderneming 
probeert om zich niet te 

moeien met het privégedrag van 
de werknemer, vindt de door u 
beschreven situatie plaats op 
eigendom van de onderneming, 
tijdens de werkuren en via het 
e-mailsysteem van de onderneming. 
Dit gedrag is in onze werkplaats 
niet gepast, zelfs al gebeurt het  
in de privacy van uw kantoor.

Vertrouwelijke werknemersinformatie 
beschermen
Voor personeel, loonlijst en bepaalde routineverrichtingen 
onderhoudt en gebruikt Victaulic private en vertrouwelijke 
persoonlijke informatie over werknemers (zoals thuisadres, 
opleiding, CV’s, nummer van de sociale zekerheid en 
verrekeningsdata) voor wettige bedrijfsdoeleinden. 
Victaulic leeft in heel de wereld vele wetten op de privacy 
van gegevens die de verwerking van zulke gegevens 
regelen na. Wij zijn echter ook afhankelijk van werknemers 
om de privacy van gegevens te respecteren door 
vertrouwelijke werknemersgegevens enkel te lezen  
en te delen:

• voor wettige bedrijfsdoeleinden
• met de juiste toestemmingen en omdat u het moet weten
• en gegevens niet te herhalen of bespreken bij iemand 

anders die geen goedkeuring heeft om zulke gegevens 
te kennen

• en geen gedetailleerde informatie te vragen of vereisen 
over de gezondheid van een werknemer

Achtergrondcontroles – werknemers
Wij trachten werknemers aan te werven of in te huren 
die niet alleen professioneel en bekwaam zijn, maar ook 
achtenswaardig en eerlijk. Human Resources voert voor de 
aanwerving gewoonlijk achtergrondcontroles uit over nieuwe 
indienstnemingen, voor zover dit gepast en nodig is.

Voorbeelden van oneerlijke behandeling:

Vivian, een vertegenwoordigster van de 
klantendienst, werd ontslagen nadat ze uitgelegd 
had dat ze een verlofdag wou om haar religieuze 
verplichtingen na te komen.

Raj is een computeranalist die zijn bureau ‘s 
middags verlaat om te gaan bidden in een 
vergaderzaal. Zijn collega’s hebben geklaagd  
en de manager van Raj heeft hem gevraagd  
om hiermee te stoppen.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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V: Is het waar dat wij niet mogen 
voorstellen om de kosten van 

een bezoek aan het hoofdkantoor 
van Victaulic te vergoeden voor 
het hoofd van een overheids-
ratingkantoor dat ons product 
beheert?

A:  Het is heel gepast om 
het transport, het hotel en 

aanvaardbare maaltijdkosten te 
betalen voor de medewerker van een 
overheids- of regeringsratingkantoor 
of –klant met als doel deze persoon 
te introduceren in onze producten 
en diensten. Wij moeten onszelf 
beperken tot het vergoeden van 
redelijke reiskosten naar en van  
de plaats van Victaulic, de hotel-  
en maaltijdkosten tijdens de dagen 
waarop er gereisd wordt van en 
naar de faciliteiten en projectsites 
van Victaulic. Wij betalen niets wat 
hierbuiten gebeurt, ook niet reis- 
en verblijfkosten voor bijkomende 
uitstappen op weg naar huis. Er 
wordt geen cash of iets waardevols 
betaald voor deze ambtenaren.

V: In mijn land is het de 
normale gang van zaken om 

“smeergeld” te geven als manier om 
de betalingen te vergemakkelijken. 
Is dit een schending van de Code?

A: Ja. “Smeergeld” of 
vergemakkelijking van 

betalingen voor het uitvoeren 
van een routine overheidsactie 
is verboden. Voorbeelden 
van deze overheidsacties zijn 
toelatingen, licenties en andere 
officiële documenten waarvoor 
overheidspapieren nodig zijn zoals 
het aanvragen van een visum, laden 
of lossen van cargo of het plannen 
van inspecties.

Onjuiste betalingen

Wij voeren concurrentie op basis van de verdiensten van 
onze producten en diensten op de wereldwijde markt. Wij 
verkopen onze producten op eerlijke wijze en voeren geen 
verkopen uit die ons verplichten om onwettelijk of in strijd 
met deze norm te handelen.
Het is een schending van de Code om het volgende  
te geven of te ontvangen
• Omkoperij • Steekpenningen • Gunsten • Persoonlijke 

diensten
• Geschenken of vermaak dat van grotere waarde  

is dan matig

We mogen nooit of het mag nooit lijken dat we onjuist 
handelen in een van onze bedrijfsonderhandelingen. 
Onze relaties met leveranciers, verdelers of rechtstreekse 
klanten en andere partijen, waaronder engineering- en 
aannemersfirma’s, evenals regelgevende en licentiegevende 
overheden moeten gebaseerd zijn op wettige, efficiënte en 
eerlijke handelspraktijken. Het is een schending van de Code 
als u een geschenk of gunst aanvaardt van een leverancier, 
onderaannemer, agent of consulent dat u persoonlijk 
voordeel oplevert als Victaulic-werknemer of familielid.

In bepaalde delen van de wereld wordt het omkopen van 
staatsambtenaren en zakenmensen zowel verwacht als 
uitgevoerd. Een geschenk of iets waardevol geven aan 
buitenlandse ambtenaren – zowel publiek als privé – zijn 
echter in strijd met de wet en vormen een bedreiging voor 
eerlijke concurrentie.

Een Victaulic-werknemer die een onjuiste betaling of gift 
uitvoert of vergemakkelijkt, zal hiervoor bestraft worden tot 
en met contractbeëindiging. Bovendien kan de werknemer 
onderworpen worden aan persoonlijke aansprakelijkheid 
en gevangenisstraf, zoals voorzien in de toepasselijke 
wetten.

Een voorbeeld van onjuiste betaling:

Een leverancier die een bod doet op een nieuwe 
productlijn, biedt Rita geld aan om hem het bedrag  
van het laagste bod te laten weten.

Peter, een verkoopsingenieur, bespreekt hoeveel 
van de aan onze agent betaalde commissie of 
bijdrage gebruikt zou moeten worden om de inkoper 
te belonen omdat hij zijn managementteam bij de 
overheidsmijnbouwonderneming ervan overtuigd 
heeft dat Victaulic geselecteerd moet worden om  
het product te kopen.
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Onjuiste betalingen

De FcPA-wet verbiedt de corrupte 
betaling of aanbieding tot corrupte 
betaling van:

Alles wat waardevol is

• Aan een buitenlandse 
ambtenaar, politieke partij, 
partij-ambtenaar of -kandidaat

• Om een wet te beïnvloeden en 
dusdanig ongepaste voordelen 
veilig te stellen

• Om directe handel te verkrijgen 
of te onderhouden

De FCPA-wet verbiedt alle corrupte 
betalingen wanneer geweten is 
dat dit geld bestemd is voor een 
buitenlandse ambtenaar, zelfs al 
wordt de betaling afgeleid via een 
agent of consulent.

Buitenlandse ambtenaren zijn 
onder andere werknemers van 
commerciële bedrijven met 
overheidscontrole of –betrekking. 
Het omvat tevens werknemers van de 
overheid, internationale organisatie, 
departementsagentschap of iemand 
die handelt in officiële hoedanigheid. 
Dit is van toepassing op alle openbare 
ministeries, ongeacht de rang.

V: Wat betekent “alles wat 
waardevol is”?

A:  Dit omvat cash of een 
equivalent daarvan, materiële 

of immateriële eigendom, bruikbare 
informatie, belofte tot toekomstige 
indienstneming, betalingen voor 
campagne of lobbyen, studiebeurzen 
voor hogeschool of universiteit, 
sportmateriaal of recreatieve 
voertuigen, voertuigen, diensten 
tegen abnormale prijzen of betaling 
voor expliciet seksueel vermaak.

Victaulic als Amerikaanse moedermaatschappij met 
internationale filialen is onderworpen aan verschillende 
specifieke wetten die onjuiste betalingen regelen:

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (de wet op 
buitenlandse corrupte praktijken) van 1977 – verbiedt 
betalingen aan buitenlandse ambtenaren voor het 
verkrijgen of behouden van zaken. Deze wet verplicht 
ondernemingen om een nauwkeurige boekhouding 
en administratie bij te houden en ervoor te zorgen dat 
er gepaste boekhoudkundige en financiële controles 
bestaan. Bovendien kunnen de acties van een derde die 
handelt als agent, verdeler of consulent van Victaulic de 
onderneming blootstellen aan de aansprakelijkheid onder 
de FCPA.

De Overeenkomst van de OESO met betrekking tot de 
strijd tegen omkoperij – vereist van de 38 ondertekenende 
landen dat ze wetten verheffen om omkopingen 
in internationale handelszaken te verbieden en 
boekhoudkundige wijzigingen af te dwingen om corrupte 
activiteiten te detecteren.

De Amerikaanse Travel Act – voorziet federale vervolging 
van overtreders van commerciële omkopingen en omkoping 
van openbare ambtenaren.

Deze wetten zijn van toepassing op alle filialen van Victaulic.

Algemeen aanvaardbare geschenken zijn:

• Niet-monetaire geschenken
• Geschenken die in de handel of industrie gebruikelijk zijn
• Geschenken van nominale waarde
• Geschenken die gegeven of aanvaard worden zonder 

een uitdrukkelijke of stilzwijgende afspraak dat de 
ontvanger op een of andere manier verplicht is

• Op gepaste wijze gemeld en geregistreerd

U moet bij de aanvraag tot terugbetaling van uw onkosten 
elk geschenk duidelijk omschrijven alsook aan wie het 
gegeven werd en hun huidige relatie met Victaulic. 
Indien er twijfel bestaat over het feit of een geschenk 
aanvaardbaar of gepast is, dient u dit te vragen aan uw 
chef alvorens u het schenkt en, indien nodig, contact  
op te nemen met ons juridische departement om ervoor  
te zorgen dat het niet in strijd is met het bedrijfsbeleid.

expliciet seksueel vermaak
Soms zijn klanten, leveranciers en zelfs werknemers 
geïnteresseerd in zakendiners en vermaak dat seksueel 
ongepast gedrag inhoudt. Ongeacht lokale gewoontes zal 
Victaulic seksueel ongepast vermaak niet door de vingers 
zien of vergoeden.
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V: Is het waar dat elke Agent 
gebruikt door Victaulic 

contractueel moet voldoen aan  
de anti-omkopingswetgeving?

A:  Ja. De vereisten van het 
Victaulic-beleid omvatten 

het voldoen aan de FCPA, OESO-
conventie en aan alle andere 
toepasselijke anti-omkopingswetten 
en de agent moet ze contractueel 
aanvaarden en eraan voldoen.

Gebruik van agenten, consulenten of andere derden

In vele landen is het normaal om agenten, consulenten, 
vertegenwoordigers, verdelers of andere derden te 
gebruiken om transacties te regelen of te onderhandelen 
met buitenlandse overheden of regeringen (d.w.z. 
staatsmijnbouwbedrijven) en privé-instellingen.  
Deze soorten relaties kunnen problematisch zijn.

Daarom heeft Victaulic een beleid opgesteld voor 
Wereldwijde Distributie- & Agentovereenkomsten. 
Dit beleid geeft een overzicht van het proces 
voor de doorlichting van de voorgestelde 
agentschapsovereenkomsten en onderzoeksvereisten.

Het geeft ook aan wanneer een schriftelijke 
distributieovereenkomst vereist is om onze niet-exclusieve, 
autonome distributiestrategie te ondersteunen. Het beleid 
bevat richtlijnen over de aanstellingsprocedures van 
verdelers, verkoop aan rechtstreekse klanten en andere 
bedrijfsrelaties om deze in overeenstemming te brengen 
met het beleid van de onderneming dat onjuiste betalingen 
verbiedt.

Agenten
Alvorens deel te nemen aan een substantieve discussie 
met een kandidaat-agent moet de nationale, regionale 
manager of divisiemanager en hun respectievelijke 
financiële verantwoordelijke de chief financial officer 
van Victaulic en het juridische departement verwittigen 
en goedkeuring krijgen om verder te gaan. Vereisten 
voor goed gedrag worden voorzien door het juridische 
departement.

De landelijke, regionale of algemene managers 
van Victaulic en hun respectievelijke financiële 
verantwoordelijken moeten een schriftelijk rapport 
opstellen om ervoor te zorgen dat we onderhandelen met 
individuen die de wetten met betrekking tot het verbod 
op onjuiste betalingen naleven, die oprecht zijn en geen 
geschiedenis van onwettig gedrag hebben en die de 
nodige ervaring en technische vaardigheden hebben.  
Het verslag wordt overgemaakt aan de CFO of het 
juridische departement en de CEO ter goedkeuring 
alvorens een agentschapsovereenkomst aan te gaan.

De beleidsvereisten van Victaulic inclusief de 
overeenstemming met de FCPA- en OESO-conventie 
moeten contractueel aanvaard en nageleefd worden  
door de agent.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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Gebruik van agenten, consulenten of andere derden

Alle betalingen aan agenten moeten goedgekeurd worden 
door de chief financial officer van Victaulic.

Hoewel derden misschien consulenten of 
vertegenwoordigers genoemd worden, is het mogelijk dat 
zij handelen als agenten van Victaulic. Alle voorgestelde 
overeenkomsten met consulenten en vertegenwoordigers 
moeten dan ook nagekeken worden door het juridische 
departement.

Verdelers
Nauw samenwerken met verdelers is een belangrijk deel 
van de wereldwijde bedrijfsvoering van Victaulic. Als 
onderdeel van het nalevings- en risicobeheerprogramma 
probeert Victaulic de naleving van de wetten inzake anti-
corruptie en witwassen van geld in landen die geklasseerd 
zijn als hoge risicolanden te controleren. Landen 
worden geklasseerd als “hoog risico” op basis van een 
onafhankelijke beoordeling van derden door Transparency 
International, dat een jaarlijkse corruptie-index opstelt. 
Victaulic gebruikt deze index om zijn risicodrempel  
voor onderhandelingen met derden te bepalen.

Alle verdelers die actief zijn in hoge risicolanden moeten 
een onderzoek naar derden uitvoeren. Het eerste 
onderzoek wordt uitgevoerd alvorens een nieuwe verdeler 
wordt aangesteld. Om de twee jaar wordt het onderzoek 
bijgewerkt. Als wij ons bewust worden van een potentieel 
probleem op gebied van corruptie of witwassen van 
geld bij een verdeler tijdens deze periode van twee 
jaar, wordt er een nieuw onderzoek uitgevoerd. Alle 
onderzoeken moeten nagekeken worden door de chief 
compliance officer (hoofdtoezichthouder) en het juridisch 
departement. Victaulic vereist ook van alle verdelers 
in een hoog risicoland dat ze hun jaarlijkse en huidige 
naleving van de FCPA-wetten en de toepasselijke lokale 
anti-omkopingswetten van hun land certificeren. 

Victaulic kan een schriftelijke verdelersovereenkomst 
vereisen om Victaulic en zijn intellectuele eigendom, 
vermogen en werknemers te beschermen tegen wettelijke 
of zakelijke risico’s. 

Gebruik van merken door derden
Soms vragen derden om de merken, logo’s of andere 
handelsmerk/copyright materiaal van Victaulic te 
gebruiken. Deze verzoeken moeten gericht worden  
aan de marketing of juridische departementen.

V: Hoe weet ik of een relatie er 
een is van een onafhankelijke 

verdeler of een agent?

A: Het antwoord is “dat hangt 
ervan af.”

De voornaamste vragen die moeten 
beantwoord worden, zijn:

• Verkopen ze naast de producten 
van Victaulic nog andere 
producten?

• Verkopen ze andere producten  
of producten voor andere 
klanten?

• Maken ze een inventaris  
op van de producten?

• Aanvaarden ze het 
eigendomsrecht en schaderisico 
van het product?

Als het antwoord op één van 
deze vragen “nee” is, bestaat 
de mogelijkheid dat dit een 
agentschapsrelatie is. Neem 
contact op met ons juridische 
departement voor hulp.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
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Nauwkeurige boekhouding en administratie

Iedere locatie van Victaulic is verplicht om een nauwkeurige 
boekhouding en administratie bij te houden. Een 
nauwkeurige, tijdige financiële of operationele administratie 
en krachtige exportcontroles bieden de belangrijkste 
informatie die nodig is voor het beheer van ons bedrijf.

Alle bedrijfsbetalingen en andere transacties moeten 
correct goedgekeurd en nauwkeurig geregistreerd worden 
in de financiële staten die voorbereid moeten worden in 
overeenstemming met de algemeen aanvaarde Amerikaanse 
boekhoudkundige beginsels en het boekhoudkundig 
beleid van Victaulic. Er moeten gepaste interne controles 
plaatsvinden in alle locaties om ervoor te zorgen dat onze 
financiële informatie volledig en nauwkeurig is.

Er worden geen geheime of niet-geregistreerde 
bedrijfsfondsen opgesteld voor geen enkel doeleinde. 
Bedrijfsfondsen mogen ook niet op een persoonlijke of 
niet-zakelijke rekening geplaatst worden. Alle bedrijfsactiva 
moeten op gepaste wijze beschermd worden en regelmatig 
in overeenstemming gebracht worden met de financiële 
administratie.

Bedrijfsactiva en –eigendom mogen niet opzettelijk 
beschadigd, weggenomen of verwijderd worden uit de 
bedrijfsruimtes zonder gepaste goedkeuring. Bedrijfsactiva 
bevatten ook elektronische informatie in eender welk formaat.

Financiële gegevens mogen niet bekendgemaakt worden 
aan buitenstaanders van de onderneming zonder de 
goedkeuring van de Algemeen Directeur /CEO en CFO.

Een voorbeeld van onjuiste financiële administratie  
en slechte controles:

Silvia, een boekhoudkundige bediende, wordt door 
haar chef gevraagd om gewone bedrijfskosten aan 
te rekenen tegen een speciale boekhoudkundige 
reserve. Wanneer zij argumenteert dat de resultaten 
van de afdeling hierdoor onjuist worden weergegeven, 
krijgt ze als antwoord dat dit invloed zal hebben op de 
jaarlijkse prestatiebonus van iedereen en dat als ze het 
niet doet “ze dan wel iemand anders zullen vinden die 
het wel doet.”

Fred, een verkoopdirecteur in de onderneming, 
beveelt zijn directe ondergeschikten om duur 
opleidingsmateriaal aan te schaffen en dit te registreren 
op hun onkostennota’s. Bij deze handeling wordt het 
goedkeuringsproces voor belangrijke items overgeslagen.

Geen enkele werknemer mag onder 
druk gezet worden om financiële 
gegevens of andere gegevens te 
wijzigen “om de cijfers te halen”.

Angst voor het melden van “slecht 
nieuws”
Vertragingen in het melden van 
slecht nieuws maken de problemen 
alleen erger en verminderen 
de kansen op een oplossing of 
beperking van het probleem. Al het 
slechte nieuws, financieel of andere, 
moet snel verspreid worden naar de 
leidinggevenden.

Winsten achterhouden voor 
toekomstige periodes
Reserves, winsten of andere 
reserveringen voor onvoorziene 
uitgaves achterhouden om 
toekomstige winsten te 
beschermen is onaanvaardbaar. 
Reserves, reserveringen voor 
onvoorziene uitgaves en winsten 
moeten geanalyseerd en gemeld 
worden door middel van de 
geschikte algemeen aanvaarde 
boekhoudkundige praktijken 
en interne boekhoudkundige 
richtlijnen.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
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Belangenconflict

Onze directeuren, leidinggevenden, werknemers en 
vertegenwoordigers moeten trouw zijn aan Victaulic. 
Een belangenconflict komt voor wanneer uw 
privébelangen op eender welke manier een ongepaste 
belemmering vormen of zelfs maar lijken te vormen voor 
de belangen van Victaulic.

Belangenconflicten eindigen niet wanneer u het kantoor 
verlaat. U moet alle zakenrelaties die u onderhoudt 
beheren met uw Victaulic-verantwoordelijkheden in 
het achterhoofd. Zelfs buiten het kantoor dient u eraan 
te werken om situaties die tot een conflict – of het 
vooruitzicht van een conflict – tussen uzelf en uw werk  
bij Victaulic kunnen leiden te vermijden.

Het allerbelangrijkste is dat, wanneer u bewust een 
belangenconflict heeft of u denkt dat er een risico 
bestaat dat er een belangenconflict kan ontstaan, het 
uw verplichting is om dit bekend te maken. U kunt uw 
manager op de hoogte brengen: contact opnemen met 
human resources, de regionale toezichthouder of het 
juridische departement; of het bekendmaken in onze 
jaarlijkse certificatie van belangenconflicten.

Typische voorbeelden van belangenconflicten bevatten 
onder meer:

• Belang of investering van eigenaar (meer dan 5% 
van de aandelen in een bedrijf) in een leverancier van 
producten of diensten, klant, verdeler of concurrent.

• Consulent- of arbeidsverhoudingen met een klant, 
leverancier of concurrent.

• Naast de bedrijfsactiviteit (eigendom, tewerkstelling  
of leverancier/consulent verhouding), die kan of  
zou kunnen concurreren met een activiteit van  
de onderneming.

• Een nevenactiviteit die een medewerker kan 
verhinderen om de juiste tijd en aandacht te  
schenken aan de bedrijfsverantwoordelijkheden.

• Transacties bij de onderneming aankopen of 
verkopen (uitgezonderd normale programma’s voor 
het wegwerpen van bedrijfseigendom die worden 
aangeboden aan werknemers in het algemeen.)

• Diensten in een raad van bestuur van een klant, 

V: Mijn echtgenote en ik hebben 
een eigen zaak die geen 

verband houdt met mijn werk 
bij Victaulic. Onze zaak kan een 
kwaliteitsvol product aan Victaulic 
leveren tegen een verminderde prijs. 
Mag ik leverancier zijn van Victaulic?

A:  Deze situatie kan een 
belangenconflict veroorzaken. 

Soms kunnen deze situaties niet 
vermeden worden, toch kunnen 
ze misschien beheerd worden 
mits volledige bekendmaking van 
mogelijke conflicten. Dit moet 
bekendgemaakt worden aan en 
goedgekeurd worden door uw 
manager/chef.

V: Ik denk eraan een tweede job 
aan te nemen. Moet ik dit aan 

iemand vertellen of aan iemand 
toestemming vragen?

A: Victaulic verbiedt u niet om 
een tweede job aan te nemen; 

uw voornaamste werkverplichting 
ligt echter bij Victaulic. Een tweede 
tewerkstelling mag uw job bij 
Victaulic niet hinderen. U mag 
geen gebruik maken van de tijd, 
het materiaal, de leveranciers of 
computers van Victaulic om een 
tweede job uit te voeren. U moet er 
ook voor zorgen dat de tweede job 
geen belangenconflict veroorzaakt 
met Victaulic. Werknemers van 
Victaulic mogen niet gelijktijdig 
tewerkgesteld zijn in de verkoop, 
marketing of vertegenwoordiging  
van andere verwante buisproducten.

Victaulic bewustzijnslijn
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Belangenconflict

V: Ik ben verkoopmanager bij 
Victaulic en mijn zoon werkt 

voor een verdeler die concurrent 
is van Victaulic. Is dit een 
belangenconflict?

A: Het creëert een mogelijkheid 
tot en het vooruitzicht van een 

conflict en moet bekendgemaakt 
worden aan de onderneming.

jaarlijkse elektronische certificatie

Ieder jaar worden de werknemers 
die een exemplaar ontvangen van de 
Gedragscode van Victaulic gevraagd 
om te bevestigen dat ze de code 
gelezen, begrepen en nageleefd 
hebben en dat ze schendingen of 
vermeende schendingen gemeld 
hebben.

De werknemer moet elke activiteit 
melden die op een of andere manier 
geacht kan worden als zijnde een 
aanleiding tot een conflict en twijfels 
dienen opgelost te worden door ze 
bekend te maken zodat er daarna 
een geïnformeerde beoordeling kan 
gemaakt worden.

leverancier of concurrent, tenzij deze dienst 
bekendgemaakt werd aan de onderneming.

• Controleren, herzien of beïnvloeden van de 
jobevaluatie, het loon of de voordelen van een lid van 
uw rechtstreekse familie (waaronder de echtgenoot/
echtgenote, ouders, grootouders, kinderen, 
kleinkinderen, broers/zusters, schoonmoeder en 
schoonvader, schoondochters en schoonzonen, 
en schoonbroers en schoonzussen), of een nauwe 
persoonlijke vriend.

• Een lening verkrijgen bij een klant, leverancier of 
concurrent van de onderneming, andere dan een bank; 
en indien u een kaderlid bent van de onderneming, bij 
een bank waarmee de onderneming zaken voert, tenzij 
een lening met gelijkaardige voorwaarden die algemeen 
beschikbaar is voor klanten van de bank en die bekend 
is voor de hoofdtoezichthouder van de onderneming.

Een voorbeeld van een belangenconflict:

Een kaderlid zetelt ook in de raad van bestuur 
van een vennootschap die diensten levert aan 
zijn onderneming. Het kaderlid heeft niet aan de 
onderneming bekendgemaakt dat hij zetelt in de  
raad van bestuur van de andere onderneming.

Frank is een werknemer en zijn broer is werkzaam 
bij een bedrijf van verkoopautomaten. Hij verneemt 
dat zijn onderneming weldra een nieuwe verdeler van 
verkoopautomaten zal kiezen. Frank geeft zijn broer 
de voorwaarden van de beste offerte die tot dusver 
werd ontvangen. Zijn broer biedt vervolgens een  
beter voorstel aan in naam van zijn bedrijf.

Sofia, een manager, is verantwoordelijk voor het 
invullen van een vacature in haar departement. 
Het neefje van Sofia is goed opgeleid en op zoek 
naar een job. In plaats van de beslissing voor de 
indienstneming over te laten aan haar directeur, 
neemt Sofia haar neef in dienst als haar directe 
medewerker.

Victaulic bewustzijnslijn
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Relaties met verkopers en leveranciers

V: Ik heb een langdurige 
persoonlijke relatie 

met onze leverancier van 
vervangingsmotoren. Wij komen in 
het weekend samen en hij neemt 
mij en mijn echtgenote vaak mee 
uit eten. Doe ik iets verkeerd?

A:  Gezien uw langdurige relatie 
met deze persoon moet  

u dit aan uw manager melden  
als een belangenconflict. Het is in 
eenieders belang om deze relatie 
toe te wijzen aan een andere 
inkoper of grondstoffenmanager.

Victaulic past een zerotolerantie 
toe voor omkoperij en verwacht 
van zijn leveranciers en aannemers 
hetzelfde. Omkoperij betekent 
het rechtstreeks of onrechtstreeks 
geven of beloven van iets waardevol 
om een ongepaste invloed uit 
te oefenen op de acties van een 
derde. Omkoperij omvat onder meer 
geld, geschenken, reisonkosten, 
gastvrijheid, vakanties, uitgaven 
of alle andere rechtstreekse of 
onrechtstreekse voordelen.

Victaulic’s relaties met leveranciers, verkopers en onder-
aannemers zijn gebaseerd op wettelijke, concurrerende en 
eerlijke praktijken. Het behoort tot het beleid van Victaulic 
om alle materiaal, leveringen en diensten aan te kopen 
op basis van verdienste – de bekwaamheid om te voldoen 
aan onze vereisten voor kwaliteit, prijs en levering. Alle 
leveranciers worden behandeld met integriteit, eerlijkheid 
en zonder discriminatie.

Wij doen enkel zaken met leveranciers die voldoen 
aan de lokale en andere wettelijke verplichtingen die 
van toepassing zijn.

Medewerkers van Victaulic mogen geen oneerlijke 
voordelen aannemen van iemand door manipulatie, 
verzwijging, misbruik van bevoorrechte informatie, 
verkeerd voorstellen van materiële feiten of andere 
oneerlijke handelspraktijken.

Wij beschermen de vertrouwelijke informatie en 
eigendoms informatie van Victaulic door middel van een 
geheimhoudingsovereenkomst en wij vrijwaren alle door  
de leverancier geleverde informatie die beschermd is 
door een geheimhoudingsovereenkomst.

Als wereldwijde onderneming probeert Victaulic formele 
contracten te onderhandelen voor doorlopende diensten 
of aankopen op grote schaal.

De globale aankoopdienst of juridische afdeling moet, 
indien nodig, gebruikt worden.

Achtergrondcontroles – leveranciers/aannemers/
consulenten

Wij passen dezelfde normen toe bij het inhuren van 
aannemers en consulenten als dat we zouden doen met 
onze werknemers: bekwaam, professioneel, achtenswaardig 
en eerlijk. De werknemers die betrokken zijn bij aankoop-
beslissingen en het inhuren van aannemers of consulenten 
moeten ook de gepaste achtergrondcontroles van de 
consulenten en aannemers uitvoeren.

Voorbeelden van misbruik wat de relatie met  
de leverancier betreft:
Francine, een aankoopster, gaf zaken uit aan een 
leverancier die beheerd wordt door en eigendom is 
van haar neef, zonder hiervoor de gepaste achtergrond-
controles uit te voeren en de geschiktheid van de 
leverancier te testen.
Tim selecteerde zijn nieuwe verkoper van kantoor-
materiaal omdat ze hem gratis schoolmateriaal gaven 
voor de komende jaren.
John, manager van de gieterij, selecteerde een schroot-
handelaar omdat hij een provisie van 10 procent betaalde 
voor elke pond schroot die hij verwerkte.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.



[ 21 ]www.victaulic.com

Preventie van witwassen van geld

Personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten,  
bv. fraude, omkoop, terrorisme en verdovende middelen, 
kunnen proberen om geld “wit te wassen” dat zij uit hun 
misdrijven hebben gehaald om dit te verbergen of wettig 
te maken. Meer dan 100 landen beschikken tegenwoordig 
over wetten tegen het witwassen van geld. Deze wetten 
verbieden het uitvoeren van transacties die criminele 
activiteiten inhouden. Een ander probleemscenario is 
het gebruik van wettelijke fondsen om terroristische 
activiteiten te financieren – ook wel ‘omgekeerd’ witwassen 
van geld genoemd.

Victaulic past alle wetten tegen het witwassen van geld en 
alle antiterrorismewetten over heel de wereld toe en drijft 
enkel handel met achtenswaardige klanten die betrokken 
zijn met wettelijke handelspraktijken, met fondsen die 
afkomstig zijn van wettige bronnen. Het niet ontdekken 
van klantenrelaties en transacties die Victaulic in gevaar 
brengen, kan de integriteit en reputatie van Victaulic 
ernstig beschadigen.

Wees op uw hoede voor de volgende activiteiten:

Verzoeken om geld over te schrijven naar een derde 
of naar de eigenaar of een werknemer van de eigenlijke 
klant of naar een onbekende of niet-erkende rekening. 
Controleer de eigenaar van de rekening alvorens iets over 
te schrijven.

Betalingen die schijnbaar geen verband houden 
met de klant.

een klant, verdeler of agent die geen volledige informatie 
wil verlenen, valse of verdachte informatie verleent of de 
meldings- of registratievereisten probeert te vermijden.

Voorstellen om cash te betalen.

Bestellingen, aankopen of betalingen die ongebruikelijk 
zijn of niet samenhangen met de de handelsactiviteiten 
van de klant.

Ongewoon ingewikkelde betalingsregelingen die geen 
echt bedrijfsdoeleinde hebben of ongewoon gunstige 
betalingsvoorwaarden.

transacties die verband houden met lokaties die bekend 
staan als belastingparadijs of zones die bekend staan voor 
terroristische activiteiten, illegale handel van verdovende 
middelen of witwasactiviteiten.

transacties die verband houden met buitenlandse 
shell of offshore banken of niet-bancaire financiële 
bemiddelaars.

V: De eigenaar van onze 
buitenlandse verdeler stelt 

voor om zijn rekening circulerend te 
houden door een factuur tweemaal 
te betalen en vraagt om een deel van 
de tweede betaling terug te storten 
naar zijn persoonlijke rekening in 
een ander land. Wat moet ik doen 
met dit verzoek?

A: Dit voorstel is verdacht en 
moet gemeld worden aan 

uw manager en het juridische 
departement.

Onze leveranciers en aannemers 
worden geacht de toepasselijke 
wetten na te leven die het 
witwassen van geld verbieden en 
het registreren van cash en andere 
verdachte transacties vereisen.

INDIeN U eeN 
WAARScHUWINGSteKeN 
teGeNKOMt van verdachte 
activiteit, bespreek uw 
bezorgdheid dan met het 
juridische departement van 
Victaulic en zorg ervoor dat uw 
probleem onmiddellijk wordt 
opgelost alvorens verder te 
gaan met de transactie. Zorg 
ervoor dat de oplossing goed 
gedocumenteerd is.
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Politieke activiteit

Lobbyen en politieke activiteit zijn een belangrijk 
onderdeel van het democratische (politieke) proces, 
maar strikte regels bepalen wat ondernemingen wel of 
niet mogen doen op dit gebied. Victaulic is actief in het 
vestigen van goede relaties met verkozen ambtenaren om 
de bedrijfsomgeving van de onderneming te verbeteren. 
Er bestaan echter in bijna alle landen waar Victaulic actief 
is strenge wettelijke beperkingen over wat een bedrijf mag 
bijdragen, aanbieden, beloven of geven aan verkozen 
ambtenaren en hun personeel.

Werknemers mogen geen bedrijfsfondsen of andere 
bedrijfsactiva (rechtstreekse of onrechtstreekse) geven, 
aanbieden of toestemmen om aan te bieden voor  
politieke doeleinden zonder het juridische departement  
te raadplegen dat goedkeuring zal vragen aan de 
Algemeen Directeur en CEO.

Een politieke bijdrage kan opgevat worden als omkoperij 
indien dit, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebeurt 
in ruil voor een actie door de ambtenaar. Dit kan 
rechtstreeks zijn, zoals het aanraden van Victaulic bij 
een toewijzingsbeslissing of andere gelijkaardige acties, 
of onrechtstreeks, zoals het beloven om Victaulic op te 
nemen in de lijst van goedgekeurde – of zelfs mogelijke – 
verkopers voor een huidige of toekomstige betaling.

Persoonlijke politieke activiteit
Victaulic moedigt politieke activiteit van werknemers ter 
ondersteuning van kandidaten of partijen van hun keuze 
aan. U mag echter geen gebruik maken van de tijd, 
de eigendom of het materiaal van de onderneming voor 
uw eigen politieke activiteiten. Persoonlijke deelname 
aan politieke activiteiten is een keuze van de werknemer 
en moet volledig vrijwillig gebeuren.

Politieke bijdragen omvatten onder 
meer het volgende:

• Bijdragen aan een lokale, 
nationale of federale politieke 
kandidaat in naam van de 
onderneming

• Tickets aankopen 
voor een politiek 
geldinzamelingsevenement  
met bedrijfsfondsen

• Iets waardevols leveren, 
waaronder maaltijden, goederen, 
diensten, reisaccommodaties 
of tickets voor sport- en 
ontspanningsevenementen

• Personeel of andere 
bedrijfsbronnen tijdens de 
werkuren lenen voor politieke 
geldinzamelingsactiviteiten

• Betalen voor politieke 
advertenties of andere 
campagnekosten

V: Ik aanvaardde een uitnodiging 
om deel te nemen aan een 

geldinzameling voor het congreslid 
uit mijn geboorteplaats. Ik kan 
niet aanwezig zijn, maar wil een 
cheque sturen. Mag mijn assistent 
een persoonlijke cheque giraal 
overschrijven aan de campagne?

A: Ja, op voorwaarde dat de 
kosten van de girale betaling 

terugbetaald worden aan de 
onderneming.
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Externe communicatie

Voorbeelden van ongepaste externe 
communicatie:

Phyllis, een marketingmanager 
in China, geeft een interview 
aan een handelsmagazine en 
beschrijft een nieuw product dat 
nog in ontwikkeling is en nog 
niet officieel gelanceerd werd. 
Phyllis had contact moeten 
opnemen met het departement 
bedrijfscommunicatie in 
verband met dit verzoek en 
had zich moeten richten op 
goedgekeurde productberichten 
voor commercieel beschikbare 
producten.

Joe, een verkoopleider in Europa, 
schrijft op zijn LinkedIn-profiel 
dat hij verantwoordelijk is 
voor verkoop in een verticale 
markt van Victaulic en somt 
de huidige verkoopinkomsten 
van die verticale markt van 
Victaulic op, of hij noteert zijn 
commentaar over de aanpak 
van Victaulic voor groei in die 
verticale markt. Hij had gewoon 
zijn rol en verantwoordelijkheid 
bij Victaulic moeten vermelden. 
Joe mag geen financiële gegevens 
of andere eigendomsinformatie 
bekendmaken.

Janet, een administratieve 
assistente in Forks Manufacturing, 
ontvangt een oproep van een 
reporter die vraagt hoe het zit met 
de vakbondscontractvoorwaarden 
en zij antwoordt “ik denk dat 
het waar is, maar ik laat het u 
nog weten” in plaats van hun 
informatie te noteren en door 
te geven aan het departement 
bedrijfscommunicatie.

Nieuws & handelsmedia
Alle communicaties met en verzoeken van nieuws- 
of handelsmedia moeten gericht worden aan het 
departement bedrijfscommunicatie. Mediaverzoeken 
kunnen gewenste inzage in de volgende onderwerpen 
bevatten:

• Contractonderhandelingen van personeelsleden, 
contractonderhandelingen, wijzigingen in het 
management

• Fusies, verwervingen of belangrijke bedrijfsevenementen
• Nieuwe producten, beleidslijnen, processen 

of bedrijfsstrategieën

Sociale media
Het gebruik van sociale media en bedrijfsnetworking 
websites door werknemers van Victaulic wordt steeds 
alledaagser aangezien deze middelen een van de 
belangrijkste manieren wordt van bedrijfscommunicatie 
en persoonlijke communicatie, networking en research. 
Betrekking in sociale media is aanvaardbaar indien de 
volgende richtlijnen in acht worden genomen:

• De werknemers mogen deze forums niet gebruiken  
om te verwijzen naar bedrijfseigen informatie.

• Werknemers van Victaulic zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor de inhoud die zij publiceren  
op deze vormen van sociale media.

• Indien u zichzelf identificeert als een werknemer van 
Victaulic op een bepaalde website, dan moeten uw 
profiel en de inhoud daarvan overeenstemmen met hoe 
Victaulic zou verwachten dat u zichzelf voorstelt aan 
collega’s en klanten.

• In alle betrokken opmerkingen of postings moet u het 
duidelijk maken dat u in eigen naam spreekt en niet  
in naam van Victaulic.

• Denk eraan dat wat u publiceert voor lange tijd 
openbaar zal zijn.

Alle communicaties en verzoeken van bloggers en 
schrijvers moeten gericht worden aan het departement 
bedrijfscommunicatie.

Indien u een verdachte opmerking of posting ziet, wordt 
u aangemoedigd om dit onder de aandacht te brengen 
van het juridische departement en het department 
bedrijfscommunicatie.

Victaulic bewustzijnslijn
Ga naar de sectie ‘Our company’ 
op Victaulic.com voor specifieke 
contactinformatie.
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De wereld overspannen met faciliteiten en 
verkoopspecialisten die meer dan 115 landen bedienen

leGeNDA
 Plaats van gieterij en/of kantoor
 Plaats van distributiecentrum

easton,  
Verenigde Staten

Alburtis,  
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Mexico
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Dalian, 
china
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china
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VICTAULIC

EUROPA

Prijkelstraat 36 
B9810 Nazareth (Belgium) 
tel. +32 9 381 15 00
fax +32 9 380 44 38

MIDDEN-OOSTEN

P.O. Box 17683 
Jebel Ali 
Dubai 
tel. +971 4 883 88 70
fax +971 4 883 88 60

UVERENDGD KONINKRIJK

Units B1 & B2, SG1 Industrial 
Park 
Cockerell Close 
Gunnels Wood Road, Stevenage 
Hertfordshire SG1 2NB 
tel. +44 (0) 1438 310 690
fax +44 (0) 1438 310 699

INDIA

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi 
Pune 411057 (India)
tel. +91 20 67 919 300
fax +91 20 67 919 361

SPANje

Autovia Madrid-Barcelona KM 
45,000  
Avda. De Milan 18
19200 Azuqueca De Henares
tel. +34 949 348 490
fax +34 949 266 848

MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA

PO Box 31
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18044-0031
tel. +1 610 559 3300
fax +1 610 559 3608
 
cANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
tel. +1 905 884 7444
fax +1 905 884 9774

AZIË

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road  
Shanghai, China 200031 
tel. +86 21 6170 1222
fax +86 21 6170 1221

www.victaulic.com

ItAlIË

Via M. Biagi 23/25/27
27022 Casorate Primo
tel. +39 02 900 58 256
fax +39 02 900 58 292

DUItSlAND

LOGICPARK 
Gutenbergstraße 19
D-64331 Weiterstadt
tel. +49 (0) 6151 9573 - 0
fax +49 (0) 6151 9573 - 150


