
Integer handelen
O N Z E  G E D R A G S C O D E



Beste collega, 

Sinds 1915, toen Frank Donaldson zijn eerste luchtfilter ontwikkelde 
om een klant te helpen, was integriteit een essentieel onderdeel van 
Donaldsons missie. Nu, meer dan 100 jaar later, zijn we een wereldwijd 
bedrijf met duizenden werknemers en klanten. Integriteit vormt nog 
steeds de kern van wie we zijn en wat we doen. Bij Donaldson streven 
we ernaar om elke dag het juiste te doen.

Onze gedragscode ('onze code') weerspiegelt zowel de geschiedenis als 
de toekomst van ons bedrijf. Donaldson heeft successen geboekt - en zal 
dat blijven doen - dankzij onze productkwaliteit, innovatie, klantenservice 
en niet-aflatende inzet voor onze zes principes, die u op de volgende pagina 
kunt bekijken. Het is deze inzet die ons zal helpen onze ambitie te 
bereiken: Filtratie optimaliseren voor een schonere wereld. 

Ieder van ons is verantwoordelijk om de principes van 
Donaldson na te leven en ethisch te handelen. We 
spelen allemaal een rol om ervoor te zorgen dat onze 
werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd 
en dat we ons houden aan de wet, onze code en 
onze beleidsregels. Onze code vormt de basis voor 
onze manier van werken, maar is ook een leidraad om 
problemen op te lossen en bezorgdheden te melden, 
evenals om hulp te vragen. Ik raad u aan om de code te 
lezen en de principes ter harte te nemen. 

Van ons laten horen vormt de sleutel tot ons succes - u kunt er 
dus zeker van zijn dat Donaldson geen vergelding tolereert tegen 
degenen die te goeder trouw vragen stellen of hun zorgen uiten.

Bedankt voor alles wat u doet. Samen bouwen we verder aan een 
ethisch, duurzaam en succesvol bedrijf dat de nalatenschap van 
Frank Donaldson eer aandoet. Blijf beslissingen nemen. Blijf leiden. 

Tod Carpenter
Voorzitter, president en CEO

WAAROM ONZE CODE BELANGRIJK IS
EEN BERICHT VAN TOD CARPENTER

Bij Donaldson streven 
we ernaar om elke dag 

het juiste te doen.
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HANDEL MET INTEGRITEIT
We komen onze verbintenissen na en zijn verantwoordelijk voor onze daden - 
we doen wat we zeggen dat we doen.

BETREK EN EMPOWER ONZE MEDEWERKERS
We hebben een zeer diverse en inclusieve cultuur en bieden onze medewerkers 
kansen om te groeien, succesvolle carrières op te bouwen en zinvolle bijdragen 
te leveren.

VOLDOE AAN DE VERWACHTING VAN KLANTEN
We begrijpen, anticiperen op en prioriteren de behoeften van klanten, en leveren 
gedifferentieerde producten en oplossingen die hun succes mogelijk maken.

CULTIVEER INNOVATIE
We streven naar innovatie bij alles wat we doen, van voortdurende 
verbetering van onze processen tot baanbrekende oplossingen die waarde 
en concurrentievoordeel creëren.

GA VEILIG EN DUURZAAM TE WERK
We zetten ons in voor veiligheid op de werkplek, beheren natuurlijke 
hulpbronnen op de juiste manier en verminderen onze impact op het milieu.

VERRIJK ONZE GEMEENSCHAPPEN
We delen onze tijd, middelen en talent om een positieve impact op de wereld 
te hebben.

ONZE AMBITIE  EN DE PRINCIPES 
DIE  ONS LEIDEN

Ambitie: Filtratie optimaliseren voor een schonere wereld.
We bereiken ons doel via een reeks van zes principes die ons gedrag, onze 
relaties en onze interacties sturen. Ze vormen de kern van alles wat we doen.
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Bij Donaldson 
volgen we de juiste 

werkwijze, komen we 
onze verbintenissen na 
en houden we onszelf 

verantwoordelijk.
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HANDEL MET INTEGRITEIT

Onze code is altijd van toepassing - en geldt voor al onze werknemers.
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Waar onze code over gaat
Bij Donaldson is onze gedragscode meer dan alleen een opsomming 

van regels, de code drukt de waarden en principes uit die we te 
allen tijde naleven. Onze code biedt richtlijnen en hulpmiddelen 

die ons helpen een werkplek van integriteit, respect, veiligheid 
en uitmuntendheid te behouden. 

Hoewel onze code gedetailleerd is, komt niet elk mogelijk 
scenario aan bod. Als u onze code leest en erover nadenkt, 
noteer dan eventuele vragen die u hebt en vraag om 
opheldering bij een van de bronnen voor het indienen van 
meldingen. Deze staan op pagina 6 beschreven.

Onze code is altijd en op alle werknemers van toepassing, 
inclusief bestuurders en directeuren van Donaldson Company, 

zijn dochterondernemingen, businessunits, partnerschappen en 
joint ventures waarin Donaldson een meerderheidspositie of de 

leiding heeft. 

Niet-naleving van de normen van onze code of verzuim om een 
overtreding waar u weet van hebt te melden, kan tot disciplinaire 

maatregelen leiden, tot en met beëindiging van het dienstverband.

Uw rol
Elke werknemer van Donaldson moet de wet, onze code en onze 
beleidsregels naleven. U moet ook uw gezonde verstand gebruiken. 
Vraag uzelf in om het even welke situatie het volgende af: 

• Is wat ik doe wettelijk?
• Komt dit overeen met de principes en de beleidsregels van Donaldson?
• Zou ik mijn daden kunnen verdedigen of zou ik trots zijn op mijn 

keuzes?

Op alle vragen zou uw antwoord 'Ja!' moeten zijn.

Als u ooit twijfelt of als u vragen of bezorgdheden heeft, laat dan 
onmiddellijk van u horen en vraag om advies, voordat u verder gaat.

De rol van onze managers
Managers geven het goede voorbeeld aan hun collega's en teamleden in de 
manier waarop ze onze code toepassen en blijk geven van onze principes. 
Alle managers moeten:

• Een cultuur van vertrouwen en respect promoten
• Ervoor zorgen dat hun teamleden onze code en de toepasselijke 

beleidsregels lezen en begrijpen
• Een opendeurbeleid handhaven en werknemers aanmoedigen om ethiek 

en gedrag te bespreken
• Vragen verwelkomen en het melden van zorgen steunen
• Ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om naar voren 

gebrachte problemen aan te pakken
• Ervoor zorgen dat ze nooit vergeldingsmaatregelen nemen tegen 

werknemers die te goeder trouw hun zorgen uiten

Vragen en 
antwoorden:
Wat gebeurt er als iemand 
onze code overtreedt?

Dat kan ernstige en blijvende 
gevolgen hebben voor de 
werknemer en Donaldson. 
Reputaties kunnen worden 
geschaad, misschien krijgen 
we minder opdrachten binnen 
en in sommige gevallen 
kunnen boetes en straffen 
worden opgelegd aan zowel 
de werknemer als Donaldson. 
Zelfs als een overtreding niet 
tot civiele of strafrechtelijke 
sancties leidt, kan die 
disciplinaire maatregelen 
en/of beëindiging van het 
dienstverband tot gevolg 
hebben voor de betrokken 
werknemers.
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We laten van ons horen
Je stem laten horen is een belangrijk onderdeel van integer handelen. Als u 
denkt dat onze gedragscode is geschonden of mogelijk is geschonden, is het 
uw plicht om van u te laten horen.

Vragen en 
antwoorden:
De manager van Lara heeft 
haar gevraagd de gegevens te 
wijzigen over de impact op het 
milieu van een nieuw product 
waarover ze een presentatie 
geeft. Lara heeft niets gezegd 
omdat ze vreest dat haar 
manager boos zal worden en 
haar mogelijk de promotie 
zal weigeren die ze hoopt te 
krijgen. Wat moet ze doen?

Lara moet contact opnemen 
met de manager van haar 
manager, de afdeling Human 
Resources of de hulplijn 
voor zakelijk gedrag en haar 
zorgen melden. Haar melding 
zal worden onderzocht en 
vergelding door haar manager 
of iemand anders wordt niet 
getolereerd. 

INTEGRITEIT INZET

RESPECT INNOVATIE

Onze code is altijd 
van toepassing - 
en geldt voor alle 
werknemers.

We stellen vragen 
als we iets niet 
begrijpen of 
advies nodig 
hebben. We melden 

het als we een 
overtreding van 
onze code, onze 
beleidsregels 
of de wet 
constateren.

We gaan er niet 
van uit dat anderen 
iets ondernemen - 
we nemen 
allemaal onze ver-
antwoordelijkheid.

Bespreek uw zorgen indien mogelijk met uw manager of een andere manager. 

U kunt ook advies inwinnen en uw zorgen melden aan:
• Het Compliance Committee (GlobalCompliance@Donaldson.com)
• Human Resources
• Onze juridische afdeling
• De afdeling Interne audit

Als het gebruik van een van deze bronnen niet mogelijk is of als u zich 
ongemakkelijk voelt, kunt u gebruikmaken van onze hulplijn voor zakelijk gedrag, 
waar u online een veilige en vertrouwelijke melding kunt indienen op  
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 
of een telefoontje kunt plegen (888-366-6031 in de VS).

Om de Helplijn Zakelijk Gedrag buiten de VS te bereiken, raadpleegt 
u de lijst met lokale nummers op de webpagina van de hulplijn: 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Vergeldingsmaatregelen worden 
niet getolereerd
Donaldson bevordert een cultuur van openheid 
en transparantie, waarin alle werknemers zich 
gemachtigd voelen om hun stem te laten horen, 
vragen te stellen en zorgen te melden. Om die 
cultuur te handhaven, verbiedt Donaldson ten 
strengste elke vorm van vergelding - inclusief 
intimidatie, discriminatie of dreiging met 
degradatie of beëindiging van het dienstverband 
- vanwege een melding die te goeder trouw werd 
gedaan of voor deelname aan een onderzoek. We 
proberen anderen niet het zwijgen op te leggen 
of te straffen voor het feit dat ze hun stem laten 
horen. Degenen die zich inlaten met vergelding, krijgen 
disciplinaire maatregelen opgelegd. 

Evenzo mogen medewerkers van Donaldson niet bewust 
valse beschuldigingen of meldingen indienen. Degenen die dat 
wel doen, krijgen ook te maken met disciplinaire maatregelen.

Onze onderzoeksprocedure
Als er problemen worden aangekaart, zal Donaldson bepalen of een 
onderzoek passend is. Onderzoeken worden zo vertrouwelijk mogelijk 
behandeld. Als u wordt gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek, 
moet u de waarheid vertellen en alle informatie die u heeft vrijwillig 
verstrekken. 

Bovendien mag u nooit details van het onderzoek bespreken met personen 
buiten het onderzoeksteam en mag u het onderzoek niet hinderen of 
belemmeren, noch uw eigen onderzoek uitvoeren.

Op basis van de uitkomst van een onderzoek kunnen werknemers die zich 
schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag disciplinaire maatregelen 
opgelegd krijgen, tot en met beëindiging van hun dienstverband.
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BETREK EN EMPOWER 
MEDEWERKERS

We respecteren en beschermen diversiteit en 
inclusiviteit. We creëren omgevingen en kansen 

voor onze medewerkers om te gedijen. 
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Onze respectvolle werkplek
Bij Donaldson zijn we een team. We respecteren de waardigheid, privacy en 
persoonlijke rechten van elk individu. We zetten ons in om elkaar eerlijk en 
met respect te behandelen. 

Stel uzelf bij uw omgang met anderen de volgende vragen: 

• Spreek, communiceer en handel ik op een respectvolle, weloverwogen 
en vriendelijke manier?

• Wat voor licht werpen mijn woorden en daden op mij, mijn team en 
Donaldson?

• Als anderen me konden horen en zien, of lezen wat ik nu typ, wat zouden 
ze dan denken?

Donaldson verbiedt alle vormen van illegale discriminatie. We begrijpen dat de 
discriminatiewetten per land verschillen en mogelijk discriminatie omvatten op 
basis van ras, religie, huidskleur, geloofsovertuiging, nationale afkomst, leeftijd, 
geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, burgerlijke staat, 
fysieke of mentale handicap, genetische informatie, veteranenstatus of een 
ander kenmerk dat door deze wetten wordt beschermd.

We laten ons niet in met intimidatie, zoals beledigende opmerkingen of gebaren, 
pesten, ongewenste aanrakingen, ongewenste seksuele toenaderingen of enige 
vorm van vergelding.

We negeren discriminatie of intimidatie niet en staan niemand anders toe om 
zich daarmee in te laten. Als we iets zien, laten we van ons horen.

ONZE CODE GEDEFINIEERD: Discriminatie is het oneerlijk of 
nadelig behandelen van mensen en groepen op basis van de 
hierboven genoemde kenmerken. Pesten is ongewenst gedrag, 
ongewenste druk of intimidatie.

Vragen en 
antwoorden:
Ahmet, een 
rekruteringsmanager, 
beoordeelt sollicitaties voor 
zijn afdeling. Een kandidaat 
geeft aan een alleenstaande 
ouder van jonge kinderen te 
zijn. Voor deze functie moet 
veel gereisd worden en Ahmet 
is bezorgd dat de functie niet 
geschikt is voor iemand met 
gezinsverantwoordelijkheden. 
Moet Ahmet de kandidaat 
buiten beschouwing laten?

Nee, Ahmet mag de kandidaat 
om deze reden niet buiten 
beschouwing laten op basis 
van zijn veronderstelling. 
Ahmet moet proberen inzicht 
te krijgen in het vermogen van 
de kandidaat om te reizen, 
evenals zijn of haar kennis, 
vaardigheden en capaciteiten 
met betrekking tot de vereisten 
voor de functie.

Vragen en antwoorden:
Asha heeft gemerkt dat haar manager vaak de schouders van een collega 
masseert op een manier die haar gewoon tegen de borst stuit. Het is al 
een tijdje aan de gang, dus ze denkt dat de collega het prima vindt. Moet 
ze het toch melden?

Asha mag er niet van uitgaan dat haar collega het gedrag aanvaardbaar 
vindt, noch mag ze aannemen dat iemand anders het zal melden. 
We hebben allemaal de plicht om een respectvolle werkomgeving te 
handhaven. Als er iets mis lijkt te zijn, moet u dat melden. 

MEER INFORMATIE
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Belangenconflicten vermijden
Een belangenconflict doet zich voor wanneer een werknemer handelt, of lijkt te 
handelen, in zijn of haar eigen persoonlijke belang in plaats van in het belang van 
Donaldson. We stellen onze eigen persoonlijke activiteiten, financiële belangen 
of relaties nooit boven onze plicht ten opzichte van elkaar en Donaldson.

Bij het nemen van zakelijke beslissingen voor Donaldson:
• Gaan we eerlijk om met partners en klanten, zonder persoonlijk voordeel na 

te streven
• Volgen we ons beleid inzake geschenken en entertainment, als we een 

geschenk, entertainment of iets van waarde geven OF ontvangen
• Maken we alle persoonlijke relaties of andere mogelijke belangenconflicten 

onmiddellijk en volledig bekend aan het Compliance Committee

Het is belangrijk om te beseffen dat zelfs de schijn van een belangenconflict 
problematisch of mogelijk schadelijk kan zijn voor het bedrijf. Als u niet zeker 
weet of er sprake is van een probleem of conflict, laat dan van u horen en 
bespreek dit met uw manager of een van de andere bronnen voor het indienen 
van meldingen. U moet ook bekende of vermoedelijke belangenconflicten 
waarbij andere werknemers betrokken zijn melden of bekendmaken. 

Enkele voorbeelden van situaties waarbij we op mogelijke conflicten moeten 
letten:

• Leidinggeven aan vrienden, familie of romantische partners
• Externe zakelijke kansen, waaronder werkgelegenheid, ongeacht of die 

kansen nu bij concurrenten, partners (inclusief klanten), potentiële partners 
of andere organisaties zijn

• Om het even welke vorm van concurrentie met Donaldson, of het grijpen 
van of investeren in kansen die aan Donaldson toebehoren

We respecteren 
en beschermen 
diversiteit en 
inclusiviteit. We 
creëren omgevingen 
en kansen voor onze 
medewerkers om te 
gedijen.

Vragen en 
antwoorden:
Xavier ontdekt dat een 
aannemer die een bod 
uitbrengt op een aankomend 
project de neef is van een 
manager bij Donaldson. 
Moet hij iets zeggen?

Ja, Xavier moet deze informatie 
aan zijn supervisor of een van 
de andere bronnen voor het 
indienen van meldingen melden. 
Het feit dat een familielid van 
een manager een potentiële 
leverancier is, maakt hem 
of haar niet noodzakelijk 
ongeschikt, maar alle potentiële 
belangenconflicten moeten 
worden bekendgemaakt, 
beoordeeld en goedgekeurd 
door het Compliance Committee.

MEER INFORMATIE
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Accurate gegevens bijhouden
We houden transparante, nauwkeurige, volledige en actuele gegevens bij 
op een manier die consistent is met de vastgestelde procedures en alle 
toepasselijke wetten. Er mogen nooit bewust valse of misleidende gegevens 
ingevoerd of verborgen worden in een bedrijfsdocument. Elk probleem met de 
nauwkeurigheid van onze gegevens moet onmiddellijk worden gemeld aan uw 
manager of een van de andere bronnen voor het indienen van meldingen.

Vragen en antwoorden:
Maxim heeft extra fondsen van het afdelingsbudget gereserveerd voor 
het huidige boekjaar, dat over twee weken afloopt. Maxim vraagt een 
leverancier om de datums op een factuur aan te passen, zodat het lijkt 
alsof het werk dat de leverancier het volgende kwartaal zal leveren, dit 
kwartaal is gedaan. Mag dit?

Nee. Hoewel het soms gepast kan zijn om voor een dienst vooruit te 
betalen, moeten de kosten worden geregistreerd in de periode dat het 
werk feitelijk wordt uitgevoerd. Het is ook ongepast om een leverancier 
te vragen om een onnauwkeurige factuur op te stellen. We moeten 
waarheidsgetrouwe documenten bijhouden die de integriteit waarmee we 
zakendoen weerspiegelen.

Handel met voorkennis vermijden
We kopen of verkopen nooit aandelen van Donaldson, terwijl we in het bezit 
zijn van materiële, niet-openbare bedrijfsinformatie. Evenzo maken we geen 
materiële, niet-openbare informatie over ons bedrijf of over een ander bedrijf 
aan anderen bekend (door ze te 'tippen') met als doel effecten te verhandelen. 

Alle bestuurders en directeuren van Donaldson zijn bovendien onderworpen 
aan de aanvullende beperking dat ze alleen bedrijfsaandelen mogen kopen of 
verkopen na goedkeuring van de juridisch adviseur. We moeten zelfs de schijn 
van een ongepaste transactie vermijden om de reputatie van ons bedrijf te 
behouden en ernstige juridische gevolgen te vermijden.

ONZE CODE GEDEFINIEERD: Materiële, niet-openbare informatie is 
informatie die niet publiekelijk beschikbaar is en die een redelijke 
investeerder belangrijk zou vinden om te beslissen om wel of 
geen effecten te verhandelen, zoals: op handen zijnde financiële 
informatie, informatie over fusies of overnames, veranderingen in 
leiderschap, product- of marketingplannen of andere belangrijke 
zakelijke transacties.

Vragen en 
antwoorden:
Pat weet dat Donaldson op het 
punt staat een kleiner bedrijf 
over te nemen dat plannen 
heeft om een product te 
ontwikkelen dat een doorbraak 
zal betekenen voor filtratie 
van gasturbines. De verkoop 
wordt pas over een paar weken 
bekend gemaakt, maar hij is er 
zo opgewonden over dat hij zijn 
broer erover vertelt. Mag dat?

Nee. Het onthullen van 
materiële, niet-openbare 
informatie over onderwerpen als 
producten, bedrijfsstrategieën 
en overnames kan als 'tippen' 
worden beschouwd en is in 
strijd met ons beleid en de wet.
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Geschenken en entertainment geven en ontvangen
We proberen geen voordeel te behalen door oneigenlijk gebruik van geschenken 
of entertainment. Hoewel een bescheiden en redelijke uitwisseling van 
geschenken en entertainment acceptabel is, moet u uw gezonde verstand 
gebruiken om schade aan de reputatie van ons bedrijf en onze werknemers te 
voorkomen. 

Het aanbieden, geven, verzoeken of ontvangen van smeergeld of een 
steekpenning is altijd en in elke vorm verboden.

Bescheiden maaltijden, entertainment of geschenken met een waarde van 
minder dan US$ 200 zijn doorgaans acceptabel, maar alleen als ze:

• Niet bedoeld zijn om een zakelijke beslissing te beïnvloeden

• Onregelmatig, ongevraagd en in overeenstemming zijn met ons beleid 
inzake geschenken en entertainment en onze limiet van $ 200

• Wettig zijn volgens de lokale en toepasselijke wetgeving en niet in strijd zijn 
met de regels of beleidsregels van de andere organisatie

• Geassocieerd worden met een zakelijk doel en niet met een transactie die 
een ongepaste indruk kan wekken

• nauwkeurig gerapporteerd worden in onze administratie

Geschenken en entertainment mogen nooit:

• In strijd zijn met de wet, zoals een geschenk aan een overheidsfunctionaris 
geven

• Uit contant geld of equivalenten daarvan (zoals cadeaubonnen) bestaan

• Bedoeld zijn om specifieke opdrachten binnen te halen of een zakelijke 
beslissing te beïnvloeden (dus niet als tegenprestatie dienen)

• Onfatsoenlijk, seksueel expliciet of anderszins in strijd zijn met onze code, 
onze beleidsregels of onze waarden

U moet schriftelijke goedkeuring vragen aan uw manager en het Compliance 
Committee (GlobalCompliance@Donaldson.com) voor:

• Geschenken of entertainment boven onze limiet van US$ 200

• Geschenken of entertainment voor een overheidsfunctionaris

Als u een geschenk ontvangt dat niet aan ons beleid voldoet, stuur het dan terug. 
Neem contact op met het Compliance Committee als het niet mogelijk is het 
geschenk terug te sturen.

MEER INFORMATIE

ONZE CODE GEDEFINIEERD: Een steekpenning is smeergeld 
als beloning voor het regelen of beïnvloeden van een zakelijke 
overeenkomst.

Vragen en 
antwoorden:
Miyeko woont tot en met 
vrijdag een branchecongres 
bij buiten de stad, maar haar 
vlucht naar huis vertrekt pas 
op zaterdag. Een potentiële 
leverancier heeft haar 
uitgenodigd om mee te gaan 
naar een exclusief resort voor 
een rondje golf op zaterdag, 
voordat ze vertrekt. Mag ze 
dit accepteren, aangezien 
dit in Miyeko's vrije tijd zal 
plaatsvinden?

Nee. Dit entertainment staat 
niet duidelijk in verband met 
een zakelijk doel en is naar alle 
waarschijnlijkheid ook meer 
waard dan US$ 200. Om zelfs 
maar de schijn van mogelijke 
invloed te vermijden, moet 
Miyeko weigeren. Als ze vragen 
heeft, moet ze contact opnemen 
met haar manager of een van 
de andere bronnen voor het 
indienen van meldingen.

<   > 12 ?

BETREK EN EMPOWER 
MEDEWERKERS
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Verantwoord communiceren
We zijn transparant, eerlijk, nauwkeurig en tijdig 
in onze communicatie met elkaar - en in onze 
communicatie buiten Donaldson. We spreken 
niet namens het bedrijf, tenzij we daartoe 
bevoegd zijn. 

Wij:

• Communiceren naar waarheid en op 
respectvolle wijze

• Maken duidelijk wanneer een verklaring of 
mening de onze is en niet die van Donaldson

• Denken goed na over de gevolgen, voordat we 
iets op sociale media plaatsen

• Erkennen dat onze code en beleidsregels ook 
online van toepassing zijn

• Geven nooit vertrouwelijke informatie prijs

Donaldson heeft woordvoerders aangewezen. Zij zijn de enige 
bevoegde werknemers die bedrijfsinformatie in het openbaar mogen 
bespreken. Alle externe vragen of verzoeken om informatie moeten aan hen 
worden doorgegeven. 

Vragen en antwoorden:
Maya komt een bericht op sociale media tegen dat onnauwkeurige 
en minachtende beweringen doet over Donaldson-producten. Moet ze 
reageren om de zaak recht te zetten?

Nee. Aangezien het niet tot Maya's rol bij Donaldson hoort om op 
berichten op sociale media te reageren, moet ze het probleem melden bij 
haar manager of een van de bronnen voor het indienen van meldingen.

<   > 13 ?

MEER INFORMATIE

BETREK EN EMPOWER 
MEDEWERKERS
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VOLDOE AAN DE VERWACHTING 
VAN KLANTEN

Onze klanten - van boeren en eigenaren van kleinbedrijven, 
tot grote ondernemingen en overheden - verwachten dat 
we extra ons best doen om in hun behoeften te voorzien.

<   > 14 ?
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Eerlijk omgaan met onze partners
We zijn oprecht en transparant en onze daden komen 
overeen met onze woorden. Onze gemeenschappen, 
partners en leveranciers kunnen erop vertrouwen dat 
Donaldson ethisch gezien doet wat we zeggen dat we 
doen. 

Wij:

• Vertellen de waarheid en verstrekken alle 
relevante details

• Houden onszelf verantwoordelijk voor onze 
woorden en daden

• Verwachten van onze partners dat zij op hun beurt 
ethisch en eerlijk met ons omgaan

Als we onze partners (inclusief dealers, distributeurs, 
consultants, agenten, leveranciers, verkopers, aannemers of 
andere derden) selecteren, nemen we beslissingen op basis van 
geschiktheid en prestaties in het belang van Donaldson, en houden 
we ons aan onze code, onze procedures en de wet. Partners worden 
eerlijk geselecteerd op basis van kwaliteit, service, efficiëntie en prijs.

Net zoals we van onze werknemers verwachten dat ze integer handelen, 
verwachten we van onze leveranciers en andere derden, inclusief hun 
werknemers, dat ze alle zakelijke activiteiten altijd binnen de richtlijnen van 
de gedragscode voor leveranciers van Donaldson uitvoeren.

We nemen onze aankoopbeslissingen op dezelfde manier. We maken onze 
keuzes in het belang van Donaldson, ongeacht de fabrikant of leverancier.

<   > 15

MEER INFORMATIE

Vragen en 
antwoorden:
Mario werkt samen met 
een leverancier die een 
voorstel heeft ingediend 
dat enkele rekenfouten 
in de kostenberekening 
bevat. Hierdoor wordt de 
prijs verlaagd waartegen 
de leverancier bereid is te 
verkopen aan Donaldson. 
Moet Mario de leverancier op 
de hoogte stellen van de fout?

Ja. Onze relaties met onze 
partners zijn gebaseerd 
op wederzijds respect en 
eerlijkheid. We verwachten 
dat onze partners goed op 
Donaldson passen en we doen 
hetzelfde voor hen. 

VOLDOE AAN DE 
VERWACHTING VAN KLANTEN

Werken met klanten en onze beloftes nakomen
We behandelen onze klanten met respect, ongeacht wie ze zijn of hoeveel 
zaken ze met ons doen. We behouden het vertrouwen door eerlijk en 
rechtvaardig te zijn in onze omgang.

MEER INFORMATIE

 ?
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Wij leveren kwaliteit
We streven er ook naar om consequent producten te leveren die de naam 
Donaldson eer aandoen. We maken producten die veilig, betrouwbaar en 
efficiënt zijn en de verwachtingen van de klant overtreffen. 

Wij:

• Verbeteren voortdurend en hanteren normen en benchmarks van 
wereldklasse

• Elimineren verspilling en afwijkingen

• Ontwikkelen en empoweren onze medewerkers, en nemen deel aan 
professionele training

• Standaardiseren processen en meten onze voortgang

• Volgen alle beleidsregels en procedures voor kwaliteit en veiligheid op

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kwaliteitsbelofte van Donaldson.

MEER INFORMATIE

Vragen en antwoorden:
Shannon werkt in de productie en merkt dat een collega 
een productiestap overslaat. De collega staat erop dat de 
aangewezen procedure 'overdreven' is en dat deze kortere 
werkwijze tijd bespaart. Wat moet Shannon doen?

Shannon moet het incident melden aan haar manager. Door de 
procedure te volgen - ook als dit lastig is - wordt de veiligheid en 
kwaliteit van onze producten gegarandeerd.

<   > 16 ?

VOLDOE AAN DE 
VERWACHTING VAN KLANTEN
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Werken met de overheid
We voeren al onze interacties met overheidsmedewerkers op een eerlijke 
en oprechte manier uit. We zullen geen enkele betaling of gunst autoriseren, 
betalen, beloven, leveren of vragen, direct of indirect, met het doel een politieke 
functionaris of overheidsmedewerker op ongepaste wijze te beïnvloeden. 

We zullen overheidsmedewerkers niet entertainen in verband met zakelijke 
activiteiten, tenzij dit wordt gedaan in overeenstemming met alle toepasselijke 
wetten en ons beleid inzake geschenken en entertainment. 

Huidige of voormalige overheidsmedewerkers of hun gezinsleden in dienst 
nemen, kan unieke risico's met zich meebrengen, afhankelijk van hun rol. 
Raadpleeg in deze omstandigheden uw HR-zakenpartner of het Compliance 
Committee. 

Contracten met de overheid afsluiten vormt een uniek onderdeel van de 
activiteiten van Donaldson en we leven alle wetten en voorschriften die van 
toepassing zijn op overheidscontracten strikt na. We zorgen ervoor dat we 
ons aan alle voorwaarden van elk overheidscontract houden. 

We hebben ook de plicht om snel en volledig mee te werken aan externe audits 
en overheidsonderzoeken. Dit betekent dat we tijdig waarheidsgetrouwe, 
volledige en nauwkeurige informatie zullen verstrekken, zoals gevraagd. We 
nemen contact op met de juridische afdeling, voordat we reageren op niet-
routinematige overheidsvragen, inspecties, dagvaardingen of verzoeken.

Onze code belet niemand om informatie te verstrekken aan een 
overheidsinstantie, regelgevende instantie of inspecteur, noch om anderszins 
deel te nemen aan een overheidsonderzoek wanneer hij of zij optreedt als 
klokkenluider onder de toepasselijke wetgeving.

Onze klanten - 
van boeren en 
eigenaren van 
kleinbedrijven, 
tot grote 
ondernemingen 
en overheden - 
verwachten dat 
we extra ons 
best doen om aan 
hun behoeften te 
voldoen en altijd 
het juiste doen.

MEER INFORMATIE
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Vragen en antwoorden:
Trent onderhandelt over een internationaal contract. Hij heeft vernomen 
dat door een paar onofficiële 'vergoedingen' te betalen, het contract 
sneller zal worden goedgekeurd. Moet hij dat doen?

Nee. We verrichten geen betalingen die een overheidsbesluit op 
ongepaste wijze kunnen beïnvloeden. Trent dient voor advies contact op te 
nemen met de juridische afdeling.

 ?

INTEGRITEIT INZET

RESPECT INNOVATIE

VOLDOE AAN DE 
VERWACHTING VAN KLANTEN
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De privacy en gegevens van klanten en partners 
beschermen
We hebben het grootste respect voor de privacy van onze klanten en 
partners, en we doen er alles aan om hun gegevens veilig te houden en 
te beschermen tegen verlies en misbruik. Privégegevens omvatten:

• Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer)

• Financiële informatie

• Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

• Intellectueel eigendom

We volgen alle beleidsregels, procedures en wetten als we klant- en 
partnergegevens openen, verzamelen, opslaan, gebruiken, verzenden 
en vernietigen. We delen deze informatie met niemand, binnen of buiten 
Donaldson, zonder de juiste toestemming.

MEER INFORMATIE

Concurreren met integriteit
Wij geloven in eerlijke en vrije concurrentie en streven nooit ongepast voordeel 
op de markt na door oneerlijke afspraken te maken met concurrenten. 

We:

• bespreken onze prijzen of strategieën niet met onze concurrenten

• maken geen afspraken met concurrenten om grondgebieden, markten of 
klanten toe te wijzen

• bespreken het beperken van de handel of uitsluiten van concurrenten niet 
met klanten of leveranciers 

• verzamelen niet op ongepaste wijze eigendoms- of vertrouwelijke 
informatie die toebehoort aan onze concurrenten

Het mededingingsrecht, ook wel antitrustwetten genoemd, kan complex zijn 
en van land tot land verschillen. Neem bij vragen of opmerkingen over eerlijke 
concurrentie contact op met de juridische afdeling.

Vragen en antwoorden:
Sandra krijgt een telefoontje van een concurrent die haar mee uit eten vraagt om de aanstaande productreleases 
van zijn bedrijf te bespreken. Mag Sandra met de concurrent afspreken om te zien wat ze van plan zijn?

Nee, Sandra mag niet afspreken zonder eerst goedkeuring te hebben gekregen van de juridische afdeling. 
Bijeenkomsten met concurrenten, hoe goedbedoeld ook, kunnen situaties creëren die in strijd zijn met ons beleid, 
onze code of de wet.

<   > 18

ONZE CODE GEDEFINIEERD: 
Antitrustwetten zijn wetten 
die zijn ontworpen om het 
speelveld van de vrije markt 
gelijk te trekken, door ervoor 
te zorgen dat bedrijven 
eerlijk concurreren.

Vragen en 
antwoorden:
Ana is net overgestapt naar een 
rol in accountmanagement en 
wil zoveel mogelijk leren over 
de partners wiens accounts 
ze nu beheert. Ze is van plan 
enkele partnerbestanden over 
te zetten naar haar pc, zodat 
ze die in het weekend kan 
doorlezen. Mag dat?

Nee. Ondanks Ana's goede 
bedoelingen mag ze geen 
vertrouwelijke partnerinformatie 
downloaden naar apparaten 
die geen eigendom zijn van het 
bedrijf of anderszins verzuimen 
onze processen en beleidsregels 
voor gegevensbeveiliging na 
te leven.

MEER INFORMATIE

 ?

VOLDOE AAN DE 
VERWACHTING VAN KLANTEN
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CULTIVEER INNOVATIE

Door onze niet-aflatende drive om innovatie na te streven, 
baanbrekende oplossingen te leveren en verwachtingen te 
overtreffen, kunnen we ons aanpassen aan onze alsmaar 

veranderende omgeving. 

<   > 19 ?
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Onze gegevens en vertrouwelijke 
informatie beschermen
We beschermen de vertrouwelijke informatie 
van Donaldson - inclusief handelsgeheimen, 
klantgegevens, partnerinformatie, 
werknemersgegevens, bedrijfsstrategieën, 
marketingplannen, financiële gegevens, 
onderzoeks- en ontwikkelingsgegevens en 
andere niet-openbare bedrijfsinformatie - 
tegen misbruik, diefstal of verlies. 

We geven geen vertrouwelijke informatie 
aan partners, klanten of andere derden, 
tenzij hiervoor de juiste toestemming is 
gegeven.

We houden ons aan onze verplichtingen 
conform vertrouwelijkheidsovereenkomsten, 
die we zowel met Donaldson als met 
andere bedrijven hebben, inclusief voormalige 
werkgevers. Onze verplichting om de vertrouwelijke 
informatie van Donaldson goed te bewaren blijft 
tijdens en zelfs na ons dienstverband bij het bedrijf 
bestaan. 

We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van Donaldson 
en externe partijen. We gebruiken geen intellectueel eigendom zonder de 
juiste licenties of toestemming.

Door onze niet-
aflatende drive 
om innovatie 
na te streven, 
baanbrekende 
oplossingen 
te leveren en 
verwachtingen te 
overtreffen, kunnen 
we ons aanpassen 
aan onze alsmaar 
veranderende 
omgeving.

MEER INFORMATIE
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Vragen en antwoorden:
Kamal heeft Donaldson verlaten om zijn eigen softwarebedrijf te starten. 
Hij heeft een lijstje gemaakt van Donaldsons klanten die met zijn afdeling 
hebben gewerkt om hen als zijn eerste contacten te gebruiken. Mag dit?

Nee. Zelfs nadat hij het bedrijf heeft verlaten, is Kamal nog steeds verplicht 
om de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie te bewaren.

ONZE CODE GEDEFINIEERD: Intellectueel eigendom verwijst 
naar geestesproducten, zoals uitvindingen, zakelijke symbolen, 
ontwerpen, afbeeldingen en namen. Het kan worden beschermd met 
patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of auteursrechten.

CULTIVEER INNOVATIE

 ?
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Vragen en 
antwoorden:
Andre vond enkele 
documenten naast de 
kopieermachine met details 
over salarissen en bonussen. 
Wat moet hij doen?

Andre moet het incident 
onmiddellijk melden en 
de documenten aan de 
afdeling Human Resources 
overhandigen. Hij dient alle 
informatie die hij heeft gezien 
vertrouwelijk te houden en 
mag die niet aan anderen 
bekendmaken.

Bedrijfsmiddelen beschermen
Onze bedrijfsmiddelen zijn de tools waarmee we ons werk met succes 
kunnen uitvoeren. 

Enkele voorbeelden: 

• Gebouwen

• Uitrusting

• Gereedschap

• Voorraad 

• Fysieke materialen

• Computers

• Elektronica

• Netwerken

• Apparaten

• Software

• Andere technologie

• Kantoorartikelen

Deze middelen moeten op een veilige en verantwoorde manier worden 
gebruikt, en alleen voor legitieme zakelijke doeleinden. Op dezelfde wijze 
beschermen we de middelen van onze partners en klanten.
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MEER INFORMATIE

 ?

MEER INFORMATIE

De privacy van werknemers beschermen
We doen er alles aan om werknemersgegevens privé en veilig te houden. 
Zakelijke doeleinden vereisen vaak dat we gevoelige persoonlijke informatie 
verzamelen, gebruiken en opslaan. Inbreuken op de beveiliging kunnen 
schade toebrengen aan bedrijven en personen. 

Daarom moeten we voorzichtig zijn met gegevens waartoe we mogelijk 
toegang hebben, waaronder: 

• Personeelsdossiers van werknemers

• Medische of gezondheidsinformatie van werknemers

• Financiële informatie van werknemers

• Arbeidsverleden

• Gegevens van antecedentenonderzoeken

• Overige persoonsgegevens, zoals contact- of identificatiegegevens

Toegang tot persoonlijke informatie mag alleen worden verleend aan 
personen die daartoe bevoegd zijn en een zakelijke behoefte hebben. 

Alle beleidsregels, procedures en wetten moeten worden opgevolgd als 
we werknemersgegevens openen, verzamelen, gebruiken, verzenden en 
vernietigen.

CULTIVEER INNOVATIE
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GA VEILIG EN DUURZAAM TE WERK

We doen het juiste voor ons bedrijf, onze medewerkers en 
onze planeet. We prioriteren veiligheid op de werkplek en 

een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen. 

<   > 22 ?
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Onze veilige en gezonde werkplek
Een gezonde, veilige en betrouwbare werkplek 
vermindert stress, verhoogt de arbeidsvreugde 
en stelt ons in staat ons te concentreren op 
onze doelen en klanten. 

We stellen veiligheid en beveiliging voorop 
als we:

• Alle wetten en voorschriften, 
beleidsregels en procedures op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu opvolgen

• Werkzaamheden uitvoeren waarvoor 
we opgeleid en geschikt zijn, en waarin 
we deskundig zijn

• Alert blijven, op gevaren letten en van 
ons laten horen als we iets onveiligs of 
potentieel onveiligs zien

• Alle ongevallen en verwondingen onmiddellijk 
melden

Op het werk mogen we geen alcohol, illegale middelen 
of iets anders gebruiken dat ons beoordelingsvermogen zou 
kunnen aantasten. 

We bedreigen of intimideren anderen niet en het gebruiken, tonen of dragen 
van wapens op bedrijfsterreinen is ten strengste verboden.

MEER INFORMATIE
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INTEGRITEIT INZET

RESPECT INNOVATIE

Vragen en antwoorden:
Ha-eun merkt op dat een medewerker een machine bedient zonder 
de vereiste veiligheidsuitrusting. Hij weet uit ervaring dat de 
veiligheidsuitrusting de productie doorgaans vertraagt en de output 
vermindert. Wat moet hij doen?

Veiligheid staat altijd voorop. Ha-eun moet zijn collega onmiddellijk en 
veilig aan de juiste procedure herinneren en het probleem vervolgens aan 
een manager melden. Misschien kan het team van Ha-eun samenwerken 
om een veilige en efficiënte oplossing te vinden.

GA VEILIG EN DUURZAAM TE WERK

 ?
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Het milieu beschermen
Bij Donaldson zijn we verantwoordelijke 
beheerders van onze gezamenlijke 
omgeving. We behouden en beschermen 
onze grondstoffen, en minimaliseren onze 
impact door:

• Alle beleidsregels, procedures, wetten en 
voorschriften ten aanzien van het milieu 
op te volgen

• Minder verbruik, hergebruik en recycling

• Maximale efficiëntie van ons energieverbruik 
en minder grondstoffen te gebruiken

We hebben verschillende milieu-, gezondheids- 
en veiligheidsdoelen vastgelegd in ons wereldwijde 
beleid inzake milieu, gezondheid en veiligheid (MGV), en 
we brengen publiekelijk verslag uit van onze vooruitgang in 
ons duurzaamheidsverslag. We richten ons op het beschermen 
van werknemers, terwijl we de impact op het milieu continu 
verminderen door vervuiling te voorkomen, energie te besparen en afval 
te minimaliseren. 

Vragen en antwoorden:
Aisha hoort een collega iets zeggen over 'wat oplosmiddel in een afvoer 
dumpen'. Als ze hem ernaar vraagt, zegt hij dat hij niet weet waar ze het 
over heeft. Aisha heeft eigenlijk niemand iets verkeerds zien doen. Moet 
ze dit melden?

Ja. Als ze weet dat de kans bestaat op gevolgen voor het milieu door een 
handeling, inactiviteit, of een werknemer of praktijk van Donaldson, moet 
ze daar iets van zeggen.

MEER INFORMATIE
We doen het juiste 
voor ons bedrijf, 
onze medewerkers 
en onze planeet. 
We prioriteren 
veiligheid op 
de werkplek en 
een goed beheer 
van natuurlijke 
hulpbronnen.
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ONZE CODE GEDEFINIEERD: Het concept van duurzaamheid 
verwijst naar het vermogen om aan onze huidige behoeften te 
voldoen, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in 
hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

 ?

GA VEILIG EN DUURZAAM TE WERK
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VERRIJK ONZE GEMEENSCHAPPEN

We delen onze tijd, middelen en talent om een 
positieve impact op de wereld te hebben. 
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VERRIJK ONZE GEMEENSCHAPPEN

Omkoping en corruptie vermijden
Corruptie is voor landen van allerlei 
ontwikkelingsniveaus een ernstige belemmering 
voor duurzame economische, politieke en sociale 
vooruitgang. Bedrijven die zich bezighouden 
met omkoping zien af van innovatie en 
concurrentievermogen, terwijl regeringen het welzijn 
van hun mensen opofferen als ze individuen toestaan 
overheidsgeld voor persoonlijk gebruik aan te wenden.

Bij Donaldson handelen we integer en kopen we 
niemand om. Omkoping en andere vormen van corruptie 
zijn ten strengste verboden. 

We verstrekken nooit iets van waarde aan commerciële 
partners of overheidsfunctionarissen om opdrachten te winnen 
of te behouden, zakelijke voordelen te behalen of anderszins 
zakelijke beslissingen te beïnvloeden. 

Dit beleid is ook van toepassing op iedereen die Donaldson vertegenwoordigt, 
inclusief onze consultants, partners, agenten, aannemers en andere derden. 

Wij:

• Volgen altijd de richtlijnen van Donaldsons beleidsregels en procedures 
voor geschenken en entertainment

• Houden nauwkeurige en volledige gegevens bij van alle zakelijke uitgaven

• Accepteren of retourneren nooit een deel van een reeds betaald 
bedrag (doorgaans smeergeld genoemd) om opdrachten te 
bemachtigen of een zakelijke beslissing te beïnvloeden

Geen enkele handel is de prijs van omkoping waard. Schendingen van 
de voorschriften tegen corruptie kunnen aanzienlijke straffen met zich 
meebrengen voor zowel Donaldson als de betrokken personen. 

MEER INFORMATIE

ONZE CODE GEDEFINIEERD: 'Iets van waarde' omvat contant geld, 
equivalenten daarvan (zoals cadeaubonnen), donaties aan goede 
doelen, leningen, geschenken, gunsten, entertainment en kansen.

ONZE CODE GEDEFINIEERD: Een 'overheidsfunctionaris' 
kan een overheidsmedewerker zijn, of een medewerker van 
een bedrijf dat eigendom is van of beheerd wordt door een 
overheid, zoals een inkoper die voor een staatsbedrijf werkt. 
Overheidsfunctionarissen kunnen ook politici zijn en mensen die 
voor internationale organisaties zoals het Rode Kruis werken.

INTEGRITEIT INZET

RESPECT INNOVATIE
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Vragen en 
antwoorden:
Linda bezoekt het magazijn van 
een leverancier in een ander 
land en tijdens een rondleiding 
door de vestiging vermeldt de 
manager dat de leverancier 
de paspoorten van zijn 
werknemers voor hen bewaart, 
bij wijze van 'motivatie'. 
Ze vindt dit niet juist, maar 
de vestiging wordt niet beheerd 
door Donaldson. Wat moet 
ze doen?

Zelfs als Linda niet zeker 
weet of de leverancier iets 
verkeerd doet, moet ze haar 
bezorgdheid toch melden 
aan haar manager of een 
van de andere bronnen voor 
het indienen van meldingen. 
De juiste afdeling kan dan 
controleren of de leverancier 
zich aan de gedragscode voor 
leveranciers en de wet houdt.

Onze betrokkenheid 
bij de gemeenschap
Bij Donaldson geven we 
terug. We zijn er trots 
op een verantwoord 
maatschappelijk bedrijf 
te zijn met behulp 
van gecentraliseerde 
donaties en kleinschalige 
inspanningen aan de basis, 
geleid door medewerkers.

De Donaldson Foundation, 
opgericht in 1966, streeft ernaar 
een betekenisvolle impact te 
hebben in onze gemeenschappen door 
met trots programma's en organisaties 
te steunen die tijd en moeite besteden aan 
onderwijs. De programmasubsidies die door de Donaldson Foundation worden 
verstrekt, steunen uiteenlopende educatieve belangen in onze gemeenschappen, 
waaronder de ontwikkeling van jonge kinderen, primair, secundair en 
postsecundair onderwijs, volwassen leerlingen en zelfvoorzienend onderwijs. 

Bovendien stimuleren we Donaldson-werknemers in onze hoofdkantoren, 
fabrieken en distributiecentra over de hele wereld om vrijwilligerswerk te 
doen en geld in te zamelen voor lokale goede doelen en organisaties.

Voor liefdadigheidsbijdragen van of namens Donaldson die de limiet van 
$ 200 (of het equivalent in waarde) overschrijden, is voorafgaande schriftelijke 
toestemming nodig van de regionale of functionele vicepresident en het 
Compliance Committee.

MEER INFORMATIE
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Mensenrechten beschermen 
We geloven in een respectvolle en waardige behandeling van alle mensen, en 
we eisen dat onze partners hetzelfde doen. Alle partners en leveranciers van 
Donaldson moeten werkomstandigheden bieden die eerlijk, niet-discriminerend, 
billijk en veilig zijn.

We verzetten ons sterk tegen elke persoon of organisatie, inclusief onze 
leveranciers, die kinder-, slaven- of dwangarbeid gebruikt of zich inlaat met 
mensenhandel. Als wereldwijd bedrijf zet Donaldson zich in voor naleving 
van alle toepasselijke arbeidswetten, inclusief de Transparency in Supply 
Chains Act van Californië uit 2010, de Britse Modern Slavery Act en 
andere toepasselijke wetten.

 ?

VERRIJK ONZE GEMEENSCHAPPEN
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Verantwoord deelnemen aan het 
politieke proces
Als betrokken burgers mogen we als individuen 
deelnemen aan het politieke proces, maar niet 
als vertegenwoordigers van Donaldson. U mag 
de middelen van Donaldson nooit gebruiken 
voor politieke activiteiten of de indruk wekken 
dat Donaldson een kandidaat sponsort of 
onderschrijft. 

We leven alle wetten na met betrekking tot 
politieke bijdragen. We leveren geen bijdragen 
in de vorm van bedrijfsfondsen, eigendommen of 
diensten aan een verkozen functionaris, politieke 
partij, commissie of kandidaat zonder voorafgaande 
goedkeuring van onze juridische afdeling. 

Niemand mag werknemers onder druk zetten om politieke 
bijdragen te leveren of een politieke partij, politiek actiecomité 
of politieke kandidaat te steunen. 

Vragen en antwoorden:
Desmond doet vrijwilligerswerk voor een lokale politieke kandidaat en 
wil tijdens zijn lunchpauze flyers uitdelen op het werk. Mag dit?

Nee. Hoewel Desmond zijn lunchpauze gebruikt, mag hij zijn collega's niet 
onder druk zetten om een politieke kandidaat te steunen.

We delen onze tijd, 
middelen en talent 
om een positieve 
impact op de wereld 
te hebben.
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Internationale handelswetten opvolgen
Om met succes producten over de hele wereld te importeren en exporteren, 
is het noodzakelijk dat we aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en 
beleidsregels voor import en export voldoen die van toepassing zijn op 
onze wereldwijde activiteiten. Dit omvat wetten die de handel in goederen, 
softwaretechnologie en technische gegevens en diensten regelen, evenals 
voorschriften met betrekking tot embargo's, boycots en andere economische 
sancties.

Handelswetten kunnen ingewikkeld zijn en veranderen vaak, dus vraag 
om advies als u vragen hebt en bekijk ons beleid. Als u zich niet aan de 
handelswetten houdt, kan dit tot zware straffen leiden, zoals negatieve 
publiciteit, vertraging of inbeslagname van zendingen, verlies van import- 
en exportrechten, en/of civiele en strafrechtelijke sancties. 

MEER INFORMATIE

 ?

VERRIJK ONZE GEMEENSCHAPPEN
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VERKLARING VAN AFSTAND

Elke verklaring van afstand van bepalingen in onze code 
moet vooraf worden goedgekeurd door de raad van 

bestuur van ons bedrijf of een geschikte commissie van 
de raad van bestuur. Elke verklaring van afstand van onze 

code die door de raad van bestuur is goedgekeurd voor 
een bestuurder of directeur, moet onmiddellijk aan de 

aandeelhouders bekendgemaakt worden. 
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Onze juridische 
afdeling

Vergeet niet om van u te laten horen
Onthoud dat een belangrijk onderdeel van integer handelen en het naleven van 
onze code is dat u van zich laten horen. Wees bereid om onmiddelijk van u te 
laten horen wanneer u vragen of bezorgdheden hebt.

Uw manager 
Bespreek indien mogelijk 
uw vragen of zorgen met 
uw manager of een andere 
manager.

Het Compliance 
Committee
(GlobalCompliance@
Donaldson.com)

LAAT VAN U HOREN!

Als u geen van deze bronnen kunt gebruiken of als u zich daar ongemakkelijk bij voelt, kunt u naar 
onze hulplijn voor zakelijk gedrag gaan, waar u online een veilige en vertrouwelijke melding kunt 

indienen op 

(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 

of een telefoontje kunt plegen (888-366-6031 in de VS)

Om de hulplijn voor zakelijk gedrag buiten de VS te bereiken, raadpleegt u de lijst met lokale 
nummers op de webpagina van de hulplijn:  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Human Resources

Interne audit

 ?
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