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ONS SUCCES

ETHISCHE BEDRIJFSPRAKTIJKEN
Inleiding van de CEO

Beste collega’s, 

Trillium Flow Technologies zet zich in voor eerlijke en ethische bedrijfspraktijken op alle 
niveaus van het bedrijf, overal waar we zaken doen. Ons succes als bedrijf wordt bepaald 
door de beslissingen die we dagelijks nemen en de handelingen die we uitvoeren. Hoewel 
het bereiken van onze bedrijfsdoelen cruciaal is voor ons succes, is de manier waarop we 
ze bereiken net zo belangrijk.

De gedragscode van Trillium is onze leidraad voor integer en professioneel zakendoen. 
Het behandelt onderwerpen als eerlijke en correcte zakelijke transacties, corruptie, 

gezondheid en veiligheid, discriminatie en milieubescherming. Als CEO van Trillium verwacht ik dat managers je 
de hulpmiddelen en het leiderschap bieden die je zullen helpen bij het naleven van deze richtlijnen en dat jij als 
medewerker van Trillium deze principes hooghoudt. Samen bereiken we uitmuntendheid op alle gebieden van onze 
functies binnen het bedrijf.

We delen allemaal de verantwoordelijkheid om ethisch gedrag tot een essentieel onderdeel van onze cultuur en dagelijkse 
zakelijke activiteiten te maken. Ik spoor je aan om deze code regelmatig te raadplegen en elk gedrag waarvan je denkt 
dat het niet in overeenstemming is met deze code aan te  vechten en te melden. De code biedt verschillende manieren 
van melden, waaronder ons meldpunt voor ethische kwesties. Wees ervan verzekerd dat Trillium geen bedreigingen of 
vergeldingsacties tegen je zal tolereren voor het melden van onethisch of illegaal gedrag. 

Als je een vraag, probleem of ethisch dilemma hebt, kan onze code je vertellen met wie je contact kunt opnemen voor 
advies. We zijn er allemaal om je te helpen de juiste beslissing te nemen. 

Ik wil iedereen bedanken voor jullie voortdurende inzet en waardevolle bijdrage aan Trillium.

David A. Paradis
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KLANTEN
Ons nauw afstemmen 

op klanten en tegelijkertijd 
onze klantbetrokkenheid 

en dienstverlening continu 
verbeteren

BEDRIJFSKRITIEKE 
APPARATUUR EN DIENSTEN

INTEGRITEIT

HOOGTECHNOLOGISCHE 
OPLOSSINGEN

BESCHERMING VAN 
MENS EN MILIEU

TOEGEWIJDE EN UITGEBREIDE 
KLANTENSERVICE

ALTIJD VOLDOEN 
AAN DE BEHOEFTEN 

VAN KLANTEN

KWALITEIT 
LEVEREN IN ALLES 

WAT WE DOEN

WERELDWIJDE 
ONDERSTEUNING

OPLOSSEN, 
INNOVEREN 
EN CREËREN

TECHNOLOGIE

Ontwikkelen en 
toepassen van 
geavanceerde 
technologieën 

 

UITVOERING

Fervent streven 
naar voortdurende 

verbetering, uitstekende 
resultaten en 

waardecreatie voor 
iedereen

TEAM
Een veelzijdig, 

energiek en goed 
samenwerkend 

team aantrekken 
en ontwikkelen dat 

gericht is op onze missie

Wat we doen

Ons succes  

Onze waarden

Het meest vertrouwde bedrijf ter 
wereld worden voor oplossingen 
op het gebied van flow control 
oplossingen.  

Visie
Onze klanten duurzaam, efficiënt en enthousiast bijstaan door 
cruciale producten en diensten te leveren die hen helpen 
om aan de behoeften van de veeleisende wereld van vandaag 
te voldoen.

 

Missie

We ontwikkelen en leveren geavanceerde technologieën op het gebied van flow control oplossingen, 
vervolgmarktdiensten en wereldwijde expertise door samen te werken met onze klanten om hun succes 
te garanderen.

 

Positie

K  L  E  P  P  E  N  –  P  O  M  P  E  N  –  D  I  E  N  S  T  E  N
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HET DOEL VAN ONZE GEDRAGSCODE
De gedragscode definieert onze principes en verwachtingen.

Het dient drie belangrijke doelen:

• Om duidelijk aan te geven welk gedrag we verwachten.
• Om richtlijnen te geven die je helpen om onze waarden toe te passen.
• Om je in staat te stellen een probleem aan te kaarten of een vraag te stellen als je ergens over twijfelt.

ONZE WAARDEN TOEPASSEN
Soms weet je dat het gewoon het juiste is om te doen, en soms twijfel je.

De gedragscode kan niet ingaan op elke situatie waarmee je te maken kunt krijgen, dus hebben we overal in de gedragscode uiteengezet wie je kunt 
benaderen voor meer informatie of advies.

In situaties waarin je niet zeker weet of een handeling in overeenstemming is met de gedragscode, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

IS HET LEGAAL?

ZOU HET EEN GOED VOORBEELD GEVEN?

ZOU IK ME OP MIJN GEMAK VOELEN EROVER TE LEZEN IN DE MEDIA?

VOELT HET GOED AAN?

Als je het moeilijk vindt om een van deze vragen te beantwoorden, meld het probleem dan bij je manager, HR, de juridische 
afdeling of het meldpunt voor ethische kwesties van Trillium, naargelang het geval.
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ONZE GEDRAGSCODE TOEPASSEN
Onze gedragscode is van toepassing op ons allemaal en op de derde partijen waarmee we samenwerken.

We verwachten dat je je aan deze gedragscode houdt. Als blijkt dat je de gedragscode hebt geschonden, kun je te maken krijgen met disciplinaire 
maatregelen. Deze kunnen bestaan uit beëindiging van het dienstverband of opzegging van je contract. Er kunnen bijkomende gevolgen zijn onder de 
toepasselijke wetgeving, waaronder persoonlijke boetes, strafrechtelijke vervolging en gevangenisstraf.

Waar we de term "je" in deze gedragscode gebruiken, omvat dit alle werknemers, functionarissen en directeuren van Trillium Flow Technologies™ 
("Trillium Flow Technologies" of "Trillium") en zijn dochterondernemingen en joint ventures waarin Trillium een zeggenschapsbelang heeft. Het omvat 
ook alle aannemers en adviseurs die voor Trillium werken, aangezien we van deze aannemers en adviseurs verwachten dat ze de gedragscode naleven 
wanneer ze voor ons werken.

De gedragscode is, voor zover toegestaan, ook van toepassing op onze leveranciers, agenten, dealers en andere partijen waarmee we samenwerken. We 
verwachten van deze derde partijen dat ze zich houden aan de vereisten en verwachtingen zoals uiteengezet in de gedragscode.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN MANAGER
ONS PRINCIPE

Van managers wordt verwacht dat ze goede rolmodellen zijn die het gedrag 
en de principes laten zien die worden beschreven in de gedragscode en 
het beleid van Trillium. Managers spelen ook een belangrijke rol om ervoor 
te zorgen dat hun teams begrijpen hoe de gedragscode en het beleid van 
Trillium van toepassing zijn op hun dagelijkse werk.

Degenen die leidinggeven aan andere medewerkers hebben dus extra 
verantwoordelijkheden uit hoofde van deze gedragscode.

DEZE OMVATTEN:

• Kopieën van de gedragscode verstrekken aan medewerkers en ze helpen 
deze te begrijpen.

• Met medewerkers over ethische kwesties praten.
• Ervoor zorgen dat medewerkers op tijd een training over ethische 

kwesties voltooien.
• Toezicht houden op de naleving van de gedragscode door medewerkers.
• Ervoor zorgen dat derde partijen waarmee we samenwerken op de 

hoogte zijn van en voldoen aan deze beleidslijnen en normen, voor zover 
van toepassing.

• Ervoor zorgen dat we mensen ondersteunen die ethische kwesties of 
problemen aan de orde stellen.
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SPREEK JE UIT!

ONETHISCH GEDRAG MELDEN

Als je meent dat je onethisch gedrag bij Trillium hebt ervaren of waargenomen, heb je de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. We willen je 
ervan verzekeren dat je een probleem op een veilige en vertrouwelijke manier kunt melden. Zulke problemen zullen op gepaste wijze worden onderzocht 
en aangepakt.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat het oprecht melden van een probleem nadelige persoonlijke gevolgen zal hebben. Bespreek de kwestie eerst met 
je manager of leidinggevende. Als dat niet gepast is of om een of andere reden onbevredigend is, kun je contact opnemen met je HR-vertegenwoordiger 
of een hogere leidinggevende in je werkgebied.

Als je je niet op je gemak voelt om je vraag of kwestie via een van de bovenstaande kanalen ter sprake te brengen, kunnen zowel medewerkers als 
derde partijen contact opnemen met het meldpunt voor ethische kwesties van Trillium. Gratis telefoonnummers staan in deze gedragscode vermeld op 
de volgende pagina en worden in al onze bedrijven in brede kring gepubliceerd. Je hebt ook toegang tot deze dienst via ons wereldwijde intranet, www.
trilliumflow.com, of rechtstreeks via www.trilliumflow.ethicspoint.com.

GEEN VERGELDING

Trillium zet zich volledig in voor de bescherming van de rechten van mensen die te goeder trouw problemen melden en voor de handhaving van de 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid van de meldingsprocedure. Trillium tolereert geen enkele vorm van vergelding. Vergelding zal 
worden bestraft met disciplinaire maatregelen, waaronder in voorkomend geval ontslag.

Kan ik te weten komen wat er gebeurt met mijn gemelde kwestie?
Ja, ongeacht of je de kwestie telefonisch of online meldt, krijg je een referentienummer toegewezen, zodat je contact kunt opnemen met het meldpunt 
om erachter te komen hoe de zaak vordert. Je krijgt waar mogelijk updates te zien. Je kunt ook zien wanneer de kwestie is opgelost, hoewel het wellicht 
niet mogelijk is om je details te verstrekken vanwege privacyregels of andere lokale wettelijke beperkingen.

Moet ik absoluut zeker weten dat er een probleem bestaat?
Nee. Zolang je je echte en oprechte zorgen te goeder trouw meldt, zul je op geen enkele manier worden bestraft, ongeacht de uitkomst.

HET MELDPUNT VOOR ETHISCHE KWESTIES GEBRUIKEN

Wat gebeurt er als ik het meldpunt voor ethische kwesties bel?
Je wordt dan geholpen en geadviseerd, waar je ook bent. We werken samen met een onafhankelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in het beheren 
van vertrouwelijke telefonische meldingssystemen. Wanneer je belt, zal een ervoor opgeleide medewerker je oproep beantwoorden, naar je luisteren en 
de melding in het systeem opnemen.

Moet ik mijn naam opgeven?
In bijna alle rechtsgebieden kun je als je dat wilt een anonieme melding doen. In de geest van een open werkcultuur moedigen we je echter aan om je 
naam op te geven, omdat dit het gemakkelijker kan maken om de kwestie te onderzoeken als we opnieuw met je moeten praten om meer informatie 
te verkrijgen. Als je je contactgegevens opgeeft, kan het zijn dat deze informatie wordt vastgelegd in een database. Je hebt recht op toegang tot alle 
persoonlijke gegevens die door jou tijdens de melding zijn verstrekt.

Wie bij Trillium is dan op de hoogte van mijn melding?
Het juridische team van Trillium is eigenaar van het casemanagement voor het meldpunt voor ethische kwesties. Je gegevens zijn alleen bekend bij de 
mensen die specifiek betrokken zijn bij het onderzoeken van de gemelde kwestie en bij het casemanagementteam waaraan de onderzoekers rapporteren. 
Geen enkele melding wordt verzonden naar iemand waarvan je hebt aangegeven dat die mogelijk bij de kwestie betrokken is.

Hoe meld je een probleem of stel je een vraag.
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CONTACTGEGEVENS MELDPUNT VOOR ETHISCHE KWESTIES

Meldpunt ethische kwesties

Het meldpunt voor ethische kwesties van Trillium, beheerd door NAVEX Global, is een wereldwijde service waarmee contact kan worden opgenomen als 
je iets wilt melden of vragen. Het meldpunt voor ethische kwesties is 24/7 online of telefonisch bereikbaar en je hebt de mogelijkheid om iets anoniem 
te melden.

www.trilliumflow.ethicspoint.com

INSTRUCTIES VOOR INTERNATIONAAL BELLEN
Australië
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Australië (Optus)     1-800-551-155
Australië (Telstra)     1-800-881-011
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Canada
Gratis
Bel gratis binnen Canada    1-844-928-0198

China
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
China (Zuid)     10-811
China (Noord)     108-888
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Frankrijk
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Frankrijk (France Telecom)    0-800-99-0011
Frankrijk (alleen Parijs)    0-800-99-0111
Frankrijk      0-800-99-1011
Frankrijk      0-800-99-1111
Frankrijk      0-800-99-1211
Frankrijk (Telecom Development)   0805-701-288
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

India
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
India      000-117
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Italië
International Toll-Free Service (ITFS) [gratis]
Bel vanaf een buitenlijn het ITFS-nummer voor je locatie: 
Italië      800-790875

Korea (Zuid)
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Korea (Zuid) (Dacom)     00-309-11
Korea (Zuid) (ONSE)     00-369-11
Korea (Zuid) (Korea Telecom)    00-729-11
Korea (Zuid) (Militaire bases VS - Dacom)  550-2872
Korea (Zuid) (Militaire bases VS - Korea Telecom) 550-4663
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Maleisië
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Maleisië      1-800-80-0011
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Nederland
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Nederland      0800-022-9111
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Polen
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Polen      0-0-800-111-1111
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Zuid-Afrika
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Zuid-Afrika     0-800-99-0123
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Verenigde Arabische Emiraten
Directe toegang
Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor je locatie:
Verenigde Arabische Emiraten    8000-021
Verenigde Arabische Emiraten (du)   8000-555-66
Verenigde Arabische Emiraten (militair-USO/mobiel) 8000-061
Bij de Engelse prompt kies    (844) 928-0198

Verenigd Koninkrijk
International Toll-Free Service (ITFS) [gratis]
Bel vanaf een buitenlijn het ITFS-nummer voor je locatie:
Verenigd Koninkrijk     0808-234-6767

Verenigde Staten
Gratis
Bel gratis binnen de Verenigde Staten  1-844-928-0198

OPMERKING

De bovenstaande nummers kunnen worden gewijzigd. Je kunt altijd het 
meest actuele nummer krijgen door naar de website van het meldpunt te 
gaan op www.trilliumflow.ethicspoint.com. Bovendien kunnen er in sommige 
landen geen meldingen via de telefoon worden ontvangen. In die landen kun 
je online een melding doen.
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We handelen met integriteit
en doen op een eerlijke 

manier zaken.

FRAUDE, MISLEIDING EN BEDROG
Elke vorm van fraude of bedrog, ongeacht de omvang ervan, kan onze reputatie schaden.

ONS PRINCIPE

We handelen met integriteit en doen op een eerlijke manier zaken. We doen ons uiterste best om Trillium Flow Technologies te allen tijde tegen fraude 
of bedrog te beschermen. Fraude houdt doorgaans in het misleiden van anderen, oneerlijk handelen of je positie misbruiken om voordeel te behalen. 
Fraude wordt meestal gepleegd met winstoogmerk of om onrechtmatig geld, goederen of diensten te verkrijgen. In de meeste landen is het in strijd met 
de wet en in sommige, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de VS, is fraude een strafbaar feit dat tot gevangenisstraf kan leiden.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Declaraties indienen voor onkosten die niet voor zaken van Trillium zijn gemaakt.
• Onkosten goedkeuren of deze een klant in rekening brengen als we vermoeden dat ze onjuist zijn of geen verband houden met de zaken van Trillium.
• Activiteiten negeren waarvan we vermoeden dat ze fraude, witwassen of bedrog behelzen.
• Geld of middelen van Trillium gebruiken voor iets ongepast of voor iets dat niet legitiem verband houdt met ons bedrijf.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Eerlijk, rechtvaardig en openlijk handelen.
• Ervoor zorgen dat de financiële boekhouding en administratie van het bedrijf correct, waarheidsgetrouw en compleet zijn.
• Ervoor zorgen dat andere documenten, zoals facturen, correct en compleet zijn en voldoen aan de contractvoorwaarden.
• Alles controleren of in twijfel trekken dat er niet goed uitziet of slecht aanvoelt.

Een collega bracht het grootste deel van de middag niet op kantoor door 
voor persoonlijke aangelegenheden, maar bracht deze tijd toch op zijn 
rooster in rekening op een opdrachtnummer van een klant. Hij zei dat dit 
in orde was, omdat hij vaak extra werk doet voor opdrachten die hij niet 
declareert op zijn rooster. Mag dat?
Nee. Roosters vormen de basis van de kosten die we de klant in rekening 
brengen, dus het is van vitaal belang dat alle roosters een waarheidsgetrouwe 
en nauwkeurige weergave zijn van de tijd die er aan dat werk is besteed. 
Deze collega heeft mogelijk roosterfraude gepleegd en de kwestie moet bij 
hem en zijn manager ter sprake worden gebracht.

Ik nam een klant mee uit eten, maar ik nodigde ook een vriend 
en zijn vrouw uit, waarbij ik alle kosten declareerde als het 
onderhouden van klantenrelaties. Mag dat?
Nee. Het is frauduleus om een onkostendeclaratie in te dienen wanneer 
deze niet volledig voor zakelijke doeleinden is.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over 
praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen 

je afdeling
• Je algemeen directeur of financieel directeur
• Financiële controller van de groep
• Juridische afdeling van Trillium
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BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE
Omkoping en corruptie zijn altijd fout en kunnen onze zakelijke reputatie schaden.

ONS PRINCIPE

Naleving van anti-omkopings- en anticorrup-
tiewet geving is van cruciaal belang om de 
reputatie van Trillium te beschermen. Ieder van 
ons is verplicht zich te houden aan de anti-om-
kopings- en anticorruptiewetgeving; het niet 
naleven hiervan kan leiden tot strafrechtelijke 
vervolging.

Omkoping - We mogen nooit direct of indirect 
(bijvoorbeeld via derden) iets van waarde 
(inclusief contant geld, geschenken, gastvrijheid 
of amusement) goedkeuren, aanbieden, geven of 
beloven aan iemand om hen te beïnvloeden bij 
de uitvoering van hun taken, of om hen over te 
halen hun taken niet naar behoren uit te voeren. 
Evenmin mogen we in welke vorm dan ook om 
smeergeld, steekpenningen of faciliterende 
betalingen vragen of deze accepteren.

Faciliterende betalingen - We mogen nooit 
faciliterende betalingen doen. Faciliterende 
betalingen of "smeergeld", zijn betalingen aan 
overheidsfunctionarissen om hen ertoe te bewe-
gen hun routinematige, vaststaande taken uit 
te voeren of te versnellen. Faciliterende beta-
lingen omvatten geen legitieme, gepubliceerde 
vergoedingen voor versnelde overheidsdiensten 
of betalingen die worden gedaan in geval van 
een bedreiging voor je gezondheid en veiligheid. 
Je gezondheid en veiligheid staan voorop en je 
moet altijd redelijke maatregelen nemen om je-
zelf te beschermen. Betalingen met het oog op je 
gezondheid en veiligheid moeten echter onmid-
dellijk worden gemeld aan je manager en aan 
de juridische afdeling van Trillium, zodat deze 
correct kunnen worden vastgelegd.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Deelnemen aan enige vorm van corrupt 
gedrag of enige schending van anticorruptie-
wetgeving, of dit tolereren.

• Onze activiteiten en betalingen verzwijgen of 
niet correct vastleggen.

• Iets van waarde aan een derde persoon aan-
bieden als het voor onwettige doeleinden is of 
wordt verstrekt om handelingen op ongepaste 
wijze te beïnvloeden, als het illegaal is onder 
de lokale wetgeving of als het schade aan de 
reputatie van Trillium kan veroorzaken.

• Ongepaste betalingen doen aan overheids-
functionarissen om ‘dingen te laten gebeuren 
of iets sneller te laten gebeuren’.

• Meer betalen dan een reële marktwaarde voor 
goederen of diensten.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• De benodigde goedkeuringen verkrijgen voor-
dat we

 i) iets van waarde aanbieden aan een derde 
partij,

 ii) een derde partij inschakelen die namens 
ons met anderen zal communiceren, of 

 iii) een evenement of gemeenschapsproject 
sponsoren of ondersteunen.

• Zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren 
van de mensen en partijen waarmee we 
samenwerken.

• Controleren of vergoedingen die worden 
betaald voor diensten van derden, waaronder 
agenten en adviseurs, voor legitieme zake-
lijke doeleinden zijn en passend en verenig-
baar zijn met de geleverde diensten.

• Alle toepasselijke anti-omkopings- en anti-
corruptiewetgeving kennen en naleven. 

• Elke poging om ons om te kopen, elk verzoek 
aan ons om steekpenningen te betalen en 
alle andere verdenkingen van omkoping of 
corrupt gedrag onmiddellijk melden.
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Alles controleren of in twijfel 
trekken dat er niet goed 
uitziet of slecht aanvoelt.

We wachten op offertes voor een aanzienlijk contract en een van de leveranciers heeft me uitgenodigd voor een volledig betaald 
weekend in een vijfsterren golfresort. Kan ik dat aannemen?
Nee. Dit is altijd onaanvaardbaar. Vooral tijdens contractonderhandelingen mag je je nooit te veel laten beïnvloeden of de indruk wekken van ongepaste 
beïnvloeding.

Ik kom voor mijn werk op allerlei plaatsen over de hele wereld. Wat in het ene land gebruikelijk is, kan in een ander land worden 
gezien als omkoping. Wat moet ik doen?
Je mag niets van waarde beloven of geven om een oneerlijk zakelijk voordeel te behalen. Neem contact op met het juridische team van Trillium voor 
advies over welke handelingen zijn toegestaan.

We hebben een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend voor de uitbreiding van een vestiging in het buitenland. Onze lokale 
manager heeft geadviseerd dat een geringe betaling aan een lokale ambtenaar vereist is om vertragingen bij het verkrijgen van de 
vergunning te voorkomen. Men vertelt ons dat dit gebruikelijk is. Is het in orde om deze betaling te doen?
Nee, dit kan worden beschouwd als een faciliterende betaling, tenzij de betaling een gepubliceerde vergoeding ter versnelling van de aanvraag betreft, 
die aan de overheid wordt betaald, voor iedereen beschikbaar is en wettelijk is vastgelegd. Je moet overleg plegen met de juridische afdeling van 
Trillium voordat je een dergelijke betaling doet.

Tijdens het verlaten van een overzees land wordt een verzoek om contante betaling gedaan door een lokale ambtenaar die ge-
wapend is. Hij is agressief en bedreigend en heeft aangegeven dat ik kan worden vastgehouden als ik niet betaal. Wat moet ik doen?
Dit is afpersing. Als je je echt bedreigd en/of geïntimideerd voelt, moet je de betaling doen en er je leidinggevende en de juridische afdeling van Trillium 
onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Juridische afdeling van Trillium
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GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID
Alle geschenken of gastvrijheid moeten redelijk zijn.

ONS PRINCIPE

We geven of ontvangen alleen geschenken of gastvrijheid voor zaken als dit redelijk is. We bieden 
ze nooit aan of accepteren ze nooit als ze een zakelijke beslissing op ongepaste wijze zouden 
kunnen beïnvloeden. Omkoping en ‘buitensporige’ gastvrijheid zijn in strijd met de wet en onze 
gedragscode, ongeacht wat de ‘lokale gebruiken’ ook mogen zijn. Het geven en ontvangen van 
geschenken en gastvrijheid is onderdeel van het opbouwen van relaties, maar er moet altijd gezond 
verstand bij worden gebruikt. Donaties aan goede doelen en sponsoring door het bedrijf moeten 
vooraf worden goedgekeurd, omdat deze ook aanleiding kunnen geven tot soortgelijke problemen 
met het uitoefenen van ongepaste invloed.

Je moet vooraf goedkeuring verkrijgen voor alle geschenken en gastvrijheid, met inachtneming van 
de richtlijnen zoals uiteengezet in het Beleid inzake geschenken en gastvrijheid.

VERHOOGDE CONTROLE VOOR OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

Sommige landen hebben zeer strikte beperkingen op de waarde en de aard van geschenken en 
gastvrijheid die hun overheidsfunctionarissen mogen accepteren. Geschenken en gastvrijheid 
die aanvaardbaar zijn tussen particuliere zakenpartners kunnen onaanvaardbaar zijn tussen een 
bedrijf en een ambtenaar. Werknemers van staatsbedrijven worden voor deze doeleinden behandeld 
als overheidsfunctionarissen. 

Je moet expliciete toestemming hebben om geschenken en gastvrijheid aan overheidsfunctionarissen 
aan te bieden, tenzij het gaat om een onbeduidend bedrag, zoals een kopje koffie. Evenmin mag 
je geschenken en gastvrijheid aanbieden aan de echtgenoten, familieleden of gasten van een 
overheidsfunctionaris. Je mag voor geen enkele overheidsfunctionaris betalen voor niet-zakelijke 
reizen en gastvrijheid.

Bovendien kan gedrag van derden leiden tot aansprakelijkheid voor jou en Trillium als je nalaat 
gepaste due diligence uit te voeren bij derden die namens Trillium met overheidsfunctionarissen te 
maken hebben, of als je de resultaten van deze due diligence negeert.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Geschenken of gastvrijheid aanvaarden waarvan kan worden aangenomen dat ze ons oordeel of onze onafhankelijkheid beïnvloeden.
• Geschenken, gastvrijheid, sponsoring of liefdadigheidsdonaties geven of aanbieden die het oordeel of de onafhankelijkheid van anderen kunnen 

beïnvloeden of lijken te beïnvloeden.
• Donaties doen of bijdragen leveren aan politieke organisaties.
• Geschenken of gastvrijheid aanvaarden of aanbieden tijdens het proces van een concurrerende offerte of aanbesteding die van invloed zouden 

kunnen zijn op de uitkomst van de offerte of aanbesteding of die geacht zouden kunnen worden deze te hebben beïnvloed.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ervoor zorgen dat we het Beleid inzake geschenken en gastvrijheid kennen en naleven, alsmede de lokale wetten en regels inzake geschenken en 
gastvrijheid die van toepassing zijn in het land waar we zakendoen.

• De geschenken, gastvrijheid, sponsoring of liefdadigheidsdonaties melden waarvan we op de hoogte zijn en waarvan we menen dat ze in strijd zijn 
met de gedragscode, hetzij aan onze lokale manager of aan het meldpunt voor ethische kwesties of de juridische afdeling van Trillium.

• Contact opnemen met onze manager, leidinggevenden of de juridische afdeling van Trillium als we twijfels hebben over aspecten van het Beleid 
inzake geschenken en gastvrijheid.
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Tijdens een aanbestedingsprocedure 
stuurde een leverancier me een zeer dure 
speciaal gebottelde 50 jaar oude single 
malt whisky. Kan ik dat aannemen?
Nee. Het geschenk moet worden teruggestuurd 
naar de leverancier met een verklaring dat het 
accepteren ervan in strijd zou zijn met onze 
gedragscode.

Een minister in een land waar Trillium 
een nieuwe vestiging opent, suggereerde 
dat het als bijdrage aan de gemeenschap 
goed zou zijn als Trillium een liefdadig-
heidsdonatie zou doen aan een school 
voor blinde kinderen in zijn geboortestad, 
waarvan zijn echtgenote de directeur is. 
Is deze donatie acceptabel?
Nee. Dit zou kunnen worden opgevat als een 
voordeel voor de minister en zijn familie, ook al 
wordt het omschreven als een liefdadigheidsdo-
natie. Familieleden van overheidsfunctionaris-
sen zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen 
als de overheidsfunctionarissen zelf.

We accepteren nooit geschenken 
of gastvrijheid waarvan kan worden 
aangenomen dat ze ons oordeel of 

onze onafhankelijkheid 
beïnvloeden.
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BELANGENCONFLICTEN EN PERSOONLIJKE
RELATIES OP DE WERKPLEK
Kan het je in een lastige positie brengen?

Doe het dan niet en win onmiddellijk advies in om de situatie aan te pakken of bekend te maken.

ONS PRINCIPE

We vermijden situaties die aanleiding kunnen geven tot feitelijke of vermeende conflicten tussen onze persoonlijke belangen en de belangen van 
Trillium. Als zich dergelijke situaties toch voordoen, maken we deze altijd schriftelijk bekend aan onze manager en gaan we openlijk in op de gevolgen 
van onze betrokkenheid om eventuele feitelijke conflicten te beperken.

Belangenconflicten ontstaan als wij, of onze familieleden, persoonlijke zakelijke, financiële of andere belangen hebben die strijdig zijn of kunnen zijn 
met de zaken van Trillium en we ons daardoor compromitteren.

Relaties - Relaties, inclusief persoonlijke relaties met andere medewerkers van Trillium en die van leveranciers, klanten en concurrenten, die het ons 
moeilijk maken om onze verantwoordelijkheden op het werk te vervullen of die aanleiding geven tot een vermeend conflict, moeten worden vermeden.

Werken buiten Trillium Flow Technologies  - Je mag niet in dienst zijn bij een andere werkgever als je hierdoor je werkverplichtingen voor Trillium niet 
kunt vervullen. Bovendien mogen onze medewerkers niet in dienst zijn van of persoonlijke zakelijke verplichtingen (zoals bestuurs- of adviesfuncties) 
hebben in bedrijven die hetzelfde doen als of vergelijkbaar zijn met de bedrijven van Trillium of die zaken doen met Trillium.

Financiële belangen - Je mag geen financiële belangen hebben die strijdig kunnen zijn met de belangen van Trillium Flow Technologies of die voor 
anderen strijdig kunnen lijken, tenzij je vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van de relevante bedrijfsdirecteur.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Een andere baan of persoonlijke verplichtingen hebben in dezelfde branche als een bedrijf van Trillium terwijl we in dienst zijn bij Trillium.
• Profiteren van onze kennis, contacten en positie binnen Trillium om persoonlijk voordeel te behalen dat verder gaat dan onze beloningen en voordelen 

uit hoofde van het dienstverband met Trillium, of om direct of indirect voordeel te behalen ten goede van een persoonlijke relatie.
• De aanwezigheid van familiebanden of nauwe persoonlijke relaties (die aanleiding kunnen geven tot een conflict) op de werkplek of bij aanverwante 

bedrijven geheim houden.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Betrokkenheid bij contracten of zakelijke transacties tussen Trillium en een familielid of vriend, of een bedrijf dat zij bezitten of waarin ze werken, 
vermijden en ook geen familielid of vriend in dienst nemen. Onze manager of leidinggevende schriftelijk informeren over dergelijke relevante 
persoonlijke relaties en niet deelnemen aan het desbetreffende besluitvormingsproces.

• Schriftelijke goedkeuring verkrijgen van onze algemeen directeur en de juridische afdeling van Trillium om dienst te doen als functionaris of 
directeur van een ander bedrijf. (Dit wordt doorgaans goedgekeurd voor het dienen als directeur of bewindvoerder van een non-profitorganisatie, 
liefdadigheidsinstelling of familiebedrijf, tenzij dit een potentiële leverancier, klant of concurrent van Trillium Flow Technologies is).

• Zorgvuldig omgaan met onze eigen persoonlijke beleggingen of zakelijke belangen om ervoor te zorgen dat er geen conflict of de indruk van een 
potentieel conflict bestaat met de belangen van Trillium of zijn klanten of leveranciers. (In het algemeen worden beleggingen in aandelen van 
beursgenoteerde ondernemingen niet geacht aanleiding te geven tot een conflict, tenzij deze op basis van voorwetenschap zijn verworven).

• Onze manager of algemeen directeur of financieel directeur inlichten als we een mogelijk belangenconflict waarnemen in ons bedrijf of in een intieme 
persoonlijke relatie op de werkplek.

• Overeengekomen oplossingen accepteren en eraan meewerken om conflicten te beëindigen of te voorkomen.
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Ik ben benaderd door een vriend, wiens zoon op het punt staat af te studeren, over vacatures bij Trillium. Hij denkt dat ik mijn functie 
binnen het bedrijf kan gebruiken om zijn zoon een ‘voorsprong’ te geven in de sollicitatieprocedure. Is het in orde om dit te doen?
Nee. Je moet hem adviseren dat zijn zoon dient te solliciteren bij de betreffende afdeling van het bedrijf. Je moet ervoor zorgen dat je op geen enkele 
manier betrokken bent bij de werving van die persoon, omdat dit een belangenconflict zou inhouden. Je kunt uitleggen hoe hij zou kunnen solliciteren 
op de functie, maar verder niets.

Mijn afdeling heeft net de zoon van een andere medewerker aangenomen. Mag dat?
Ja, familieleden werken soms op dezelfde afdeling. Wanneer dit gebeurt, voeren we echter risicobeperkende maatregelen in. We zorgen ervoor dat het 
familielid de betreffende medewerker niet in dienst neemt of controleert en geen invloed uitoefent op de arbeidsvoorwaarden van of de leiding over de 
medewerker.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je HR-vertegenwoordiger
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Juridische afdeling van Trillium
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WIJ ZULLEN NOOIT

• Ontwikkelingskansen bieden of medewerkers 
promotie laten maken anders dan op basis 
van verdienste, werkprestaties en potentieel.

• Discriminatie, pesterij of intimidatie 
tolereren, in welke vorm dan ook.

GELIJKHEID, INCLUSIE EN DIVERSITEIT
We geloven in het bieden van gelijke kansen.

Ons principe

We streven ernaar onze medewerkers eerlijk en zonder discriminatie te werven en te promotie te laten maken. We erkennen diversiteit op actieve wijze 
door een cultuur van gelijke kansen, wederzijds respect en samenwerking te creëren.

Een eerlijk werkgelegenheidsbeleid: Trillium Flow Technologies neemt geen enkele beslissing en wordt niet beïnvloed door factoren die geen directe 
invloed hebben op het vermogen van iemand om een functie te vervullen.

Diversiteit op de werkplek: Dit betekent een inclusieve, respectvolle omgeving hebben die de verschillen van elk individu accepteert, hun sterke 
punten, vaardigheden en eigenschappen omarmt en kansen biedt aan alle werknemers om hun volledige potentieel te bereiken.

Inclusie: Iedereen heeft iets unieks bij te dragen en wij geloven dat actieve inclusie lateraal en origineel denken bevordert en de beste manier is om 
vaardigheden en talenten te bevorderen en te benutten, en om superieure organisatorische prestaties te bereiken.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er 
met iemand over praten?
• Je HR-vertegenwoordiger
• Je leidinggevende of manager of een andere 

leidinggevende binnen je afdeling
• Juridische afdeling van Trillium

WIJ ZULLEN ALTIJD

• De beste kandidaat aanstellen voor een 
functie.

• Mensen op gelijke basis kansen aanbieden.
• De arbeidswetgeving in de landen waar 

we actief zijn respecteren en voldoen aan 
alle nationale of lokale voorschriften met 
betrekking tot positieve discriminatie.

• Handelen en anderen ondersteunen om een 
werkomgeving in stand te houden waarin 
iedereen wordt gerespecteerd en die vrij is 
van discriminatie, intimidatie en pesterij.

• Open en flexibel blijven ten opzichte van de 
verschillende behoeften en perspectieven op 
de werkplek.

We nemen mensen in dienst en laten ze 
promotie maken op basis van verdienste en 

het gaat daarbij om mensen met allerlei
achtergronden.
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INTIMIDATIE, PESTERIJ EN DISCRIMINATIE
We tolereren geen intimidatie, pesterij of discriminatie op onze werkplekken.

ONS PRINCIPE

We behandelen onze medewerkers met respect en waardigheid en zorgen ervoor dat anderen hetzelfde doen. We staan geen gedrag of handelingen toe 
waardoor degenen die voor ons of met ons werken zich minderwaardig, vernederd, overstuur of bedreigd voelen.

Intimidatie betekent gedrag of handelingen jegens een persoon of groep waardoor ze zich geïntimideerd, vernederd, onwelkom of bedreigd voelen.

Pesterij betekent iets zeggen of doen dat aanstootgevend, beledigend, intimiderend of bedreigend is, waardoor een ander zich bedreigd, vernederd, 
overstuur of kwetsbaar voelt, of zijn zelfvertrouwen wordt ondermijnd.

Discriminatie betekent een bepaalde persoon of groep verschillend behandelen, op basis van factoren zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, kaste, 
huidskleur, afkomst, handicap, feitelijke of vermeende seksuele geaardheid, genderidentificatie, arbeidsstatus of politieke overtuiging.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Anderen intimideren, pesten of discrimineren.
• Ongepaste grappen of opmerkingen maken, of deelnemen aan roddels of geruchten, die iemand anders kunnen vernederen of van streek maken.
• Fysiek geweld op de werkplek tolereren.
• Een collega bedreigen met fysiek geweld.
• Handelen op een manier die onaanvaardbaar of ongepast is of die anderen kan beledigen of het bedrijf in diskrediet kan brengen.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ons uitspreken tegen intimidatie, pesterij en discriminatie.
• Anderen ondersteunen die dit soort gedrag aan de kaak stellen of melden.

Een afdelingshoofd is op zoek naar een nieuwe plaatsvervanger. Hoewel de advertentie niets zegt over leeftijd, heeft hij me laten 
weten dat hij kandidaten boven een bepaalde leeftijd afwijst.
Ik weet dat dit verkeerd is. Wat moet ik doen?
Discriminatie op grond van leeftijd is niet toegestaan en is in sommige landen zelfs illegaal. Vraag advies aan je HR-vertegenwoordiger.
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BEGINSELEN VAN DE  
MENSENRECHTEN
We respecteren de mensenrechten.

ONS PRINCIPE

We respecteren de mensenrechten van iedereen die voor ons of met ons werkt en van de mensen 
in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We zullen niemand uitbuiten, waar ter wereld we 
ook werken. We zullen geen zakendoen met bedrijven, organisaties of individuen waarvan we 
denken dat ze niet werken volgens vergelijkbare algemeen aanvaarde normen op het gebied van 
de mensenrechten.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Enige vorm van kinderarbeid, moderne slavernij, dienstbaarheid of dwangarbeid gebruiken, noch 
naar beste weten in onze toeleveringsketen.

• Tolereren dat er buitensporige werkuren worden gemaakt, behalve in uitzonderlijke gevallen of in 
noodgevallen.

• Werken met andere bedrijven waarvan we weten of vermoeden dat ze onze principes op het gebied 
van de mensenrechten niet respecteren.

• Onderhandelen met onze medewerkers of proberen ze over te halen om arbeidsvoorwaarden of 
-omstandigheden aan te nemen die niet in overeenstemming zijn met de principes van Trillium 
op het gebied van de mensenrechten.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en anderen een topprioriteit 
maken.

• Voldoen aan de nationale wetgeving inzake lonen en arbeidsomstandigheden waar we actief zijn.
• Het mensenrechtenbeleid, de verklaring over moderne slavernij en elk ander Trillium-beleid 

naleven dat betrekking heeft op de rechten van degenen die voor ons of met ons werken of 
anderszins door onze handelingen worden beïnvloed.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Je HR-vertegenwoordiger
• Juridische afdeling van Trillium
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INTEGRITEIT BIJ HET WERKEN MET DERDEN
We moeten allemaal volgens dezelfde hoge normen werken.

ONS PRINCIPE

Relaties met derden zijn van cruciaal belang voor ons succes en we zullen er met hen allen aan werken ervoor te zorgen dat ze normen hanteren die 
gelijkwaardig zijn aan deze gedragscode.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Een nieuwe partner selecteren zonder te onderzoeken hoe ze zaken doen en ons ervan verzekeren dat ze dit doen op een manier die in overeenstemming 
is met de ethische normen van Trillium.

• Gedrag negeren dat niet in overeenstemming is met de vereisten van deze gedragscode.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Eerlijk en transparant zijn in onze omgang met derden.
• Proberen om relaties op te bouwen die lang aanhouden.
• Onze belanghebbenden met respect behandelen.

"Probeer relaties op te bouwen die 
lang aanhouden."
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INTEGRITEIT IN DE OMGANG MET ONZE AGENTEN
EN ANDEREN DIE NAMENS ONS HANDELEN
We verwachten van alle agenten die namens ons handelen dat ze dit in de omgang met onze klanten en concurrenten  
ethisch doen.

ONS PRINCIPE

Trillium is een internationale groep met een goede reputatie. We staan niet toe dat agenten die door bedrijven van Trillium zijn aangesteld, schade aan 
onze ethische reputatie riskeren door onethisch gedrag of corrupte praktijken. Daarom moeten door Trillium aangestelde agenten zich houden aan de 
gedragscode van Trillium. Als agenten onze code niet naleven, werken we niet met hen samen.

Een agent is een persoon of entiteit die Trillium vertegenwoordigt bij een voorgestelde of feitelijke transactie of activiteit, bijvoorbeeld voor 
overheidsinstanties of particulieren. Agenten zijn onder meer vertegenwoordigers, lobbyisten, expediteurs en douane-declaranten.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Een agent benoemen zonder een zorgvuldige due diligence en interne goedkeuring.
• Agenten toestaan smeergeld te betalen om werk voor Trillium te bemachtigen.
• Agenten helpen om belasting over hun vergoeding te vermijden.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Zorgen voor een ondertekende agentuurovereenkomst voordat de agent enige werkzaamheden voor ons uitvoert.
• Geldige facturen van de agent verlangen voordat we een commissie of vergoeding betalen.
• Ervoor zorgen dat we volledig inzicht hebben in wat de agent namens ons doet.
• Ons ervan vergewissen dat de manier van werken van de agent niet in strijd is met onze ethische normen.
• Duidelijk aan de agent laten weten dat omkoping en corruptie door Trillium niet worden getolereerd.
• Overeenkomsten beëindigen met agenten die onze regels overtreden.
• Een agent verplichten om schriftelijk te bevestigen dat ze in overeenstemming met de gedragscode van Trillium zullen handelen.

Onze agent zegt dat hij een kopie van het bod van een concurrent voor me kan bemachtigen, zodat ik weet met welke prijs ik de 
concurrent kan overbieden.
Dit wordt niet getolereerd – het is niet alleen oneerlijk, maar is ook in strijd met de regels inzake concurrentiebeperkende praktijken.

Onze agent heeft me gevraagd om wat extra commissie toe te voegen, zodat hij iemand anders kan betalen om te helpen met ons 
bod.
Het commissietarief in de overeenkomst kan niet worden gewijzigd zonder goedkeuring van de juridische afdeling van Trillium. Als de agent legitieme 
zakelijke uitgaven heeft, die Trillium heeft toegezegd te zullen vergoeden, moeten deze worden gedocumenteerd en zullen ze worden gecontroleerd in 
overeenstemming met onze normale financiële regels. Als de agent voorstelt om een andere partij te betalen om werk te verrichten, moet je precies weten 
wie er wordt betaald en hoeveel; als diegene op enigerlei wijze verbonden is met de klant of als het bedrag buitensporig lijkt, zou de betaling ongepast 
en mogelijk illegaal zijn.

De agent wil dat we zijn commissie overmaken op een bankrekening op een belastingvrije locatie.
De Handleiding voor handelsagenten en distributeurs van Trillium bevat regels over de bankrekening van een agent. Commissie kan alleen worden 
overgemaakt op een goedgekeurde bankrekening. 

Ik heb geruchten gehoord van klanten of concurrenten dat onze agent zich onethisch gedraagt.
Als je enig vermoeden hebt over de manier waarop de agent zaken doet, moet je de details zo snel mogelijk melden aan de juridische afdeling van 
Trillium, zodat Trillium de feiten onmiddellijk kan onderzoeken. Het is beter om een aanbesteding te verliezen en onze reputatie te behouden, dan de 
opdracht te bemachtigen, boetes te riskeren en in diskrediet te worden gebracht.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Financieel directeur van het bedrijf of de regio 
• Juridische afdeling van Trillium
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MEDEDINGINGS- EN ANTITRUSTWETGEVING
We concurreren altijd eerlijk – het is de enige manier om zaken te doen.

ONS PRINCIPE

We handelen op een manier die zorgt voor open en eerlijke concurrentie en we verkrijgen geen oneerlijk concurrentievoordeel. Mededingings- en  
antitrustwetten beschermen vrij ondernemerschap en verbieden gedrag dat handel of eerlijke concurrentie beperkt. Deze wetten bestrijden illegale 
praktijken zoals samenzweringen over prijsafspraken, marktverdeling of offertevervalsing, of gedragingen die gericht zijn op het bereiken of behouden 
van een monopolie. Concurrentiebeperkende praktijken zijn onaanvaardbaar en zullen de zaken en de reputatie van Trillium schaden.

Mededingings- en antitrustwetgeving – We zorgen ervoor dat we de relevante mededingings- en antitrustwetgeving kennen en respecteren in de 
landen waarin we actief zijn. Wanneer dergelijke wetten niet rechtstreeks van toepassing zijn, proberen we niettemin te handelen op een manier die in 
overeenstemming is met de algemeen aanvaarde beginselen van het internationale mededingingsrecht. Mededingingswetten zijn in elk land anders. 
Over het algemeen beperken ze concurrentiebeperkende marktpraktijken zoals samenspanning.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Veronderstellen dat iets juist is alleen omdat onze concurrenten het doen - we stellen de feiten voor onszelf vast.
• Deelnemen aan gesprekken, vergaderingen, e-mailuitwisselingen of andere communicatie met concurrenten wat concurrentiebeperkend zou kunnen 

zijn of als zodanig worden gezien.
• Iets doen wat de indruk kan wekken dat Trillium deelneemt aan concurrentiebeperkend gedrag.
• Beslissingen nemen over de prijzen, productie, klanten en markten van Trillium in samenwerking met een andere partij. Dergelijke beslissingen 

moeten alleen door Trillium worden genomen.
• Met concurrenten bespreken met welke leveranciers, klanten of aannemers Trillium zakendoet of zal doen of op welke markten Trillium van plan is 

handel te drijven en onder welke voorwaarden.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Legitieme middelen gebruiken om informatie over de concurrentie te verkrijgen.
• De vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van onze concurrenten en andere partijen respecteren.
• Zorgvuldig te werk gaan in de omgang met concurrenten: elke overeenkomst met hen kan concurrentiebeperkend zijn, inclusief overeenkomsten of 

gedragingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd.
• Branchebijeenkomsten verlaten als er concurrentiegevoelige zaken worden besproken en de kwestie onmiddellijk aan de juridische afdeling van 

Trillium melden.
• De juridische afdeling van Trillium op de hoogte stellen als we kennis of vermoedens hebben van mogelijke concurrentiebeperkende praktijken of als 

we niet zeker weten of praktijken legaal zijn of niet.
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SITUATIES VERMIJDEN

Exposities, vergaderingen van brancheorganisaties en andere zakelijke bijeenkomsten zijn nuttig. Wanneer concurrenten echter samenkomen, bestaan 
er diverse mogelijkheden om de mededingingswetgeving op ogenschijnlijk onschuldige manieren te overtreden. Praat niet met concurrenten over 
ongepaste onderwerpen zoals marketingstrategie of prijsbeleid. Als een gesprek ongepast wordt, laat de aanwezigen dan nadrukkelijk en duidelijk 
weten dat je er niet aan zult deelnemen en weggaat. Je moet dit onmiddellijk melden aan de juridische afdeling van Trillium. Het overtreden van 
mededingingswetgeving kan leiden tot zware civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, waaronder boetes, teruggave van winsten en, voor individuen, 
gevangenisstraf.
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ONS PRINCIPE

We handelen in overeenstemming met alle geldige internationale sancties en alle handelswetgeving, inclusief alle import- en exportregels in de landen 
waar we actief zijn. We houden ons niet aan illegale of niet-officiële handelsbeperkingen en nemen niet deel aan verboden beperkende handelspraktijken.

Sancties zijn handelsbeperkingen tegen een bepaalde staat of actor die worden opgelegd door internationale organisaties zoals de VN of de EU, of door 
individuele landen. Naleving van sanctieprogramma’s is verplicht en sancties voor niet-naleving kunnen ernstig zijn.

Import- en exportvereisten zijn vastgelegd in nationale wetten of de regelgeving van grotere economische entiteiten (zoals de EU). Er zijn specifieke, 
strengere eisen voor de uitvoer van bepaalde producten (bijvoorbeeld voor militair of nucleair gebruik) en naar bepaalde landen of afnemers.

Verenigde Staten: Aanvullende beperkingen gelden zowel voor de bedrijven van Trillium die in de VS actief zijn als voor Amerikaanse burgers die waar 
ook ter wereld in een bedrijf van Trillium werken. De straffen voor niet-naleving kunnen bestaan uit gevangenisstraf voor individuen, zware boetes en 
sancties tegen Trillium.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Onjuiste gegevens opnemen in handelsdocumenten in een poging om handelsbeperkingen, import- en exportregels of controlevereisten van Trillium 
te omzeilen.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ervoor zorgen dat we op de hoogte zijn met de import- en exportregels van de landen waarin we actief zijn en zakendoen, en ons eraan houden.
• Ervoor zorgen dat we alle benodigde import- en exportvergunningen krijgen.
• Voldoen aan alle geldige regionale regelingen.
• Extra voorzichtig zijn met de uitvoer van goederen die kunnen worden gebruikt voor militaire of nucleaire doeleinden of die bestemd zijn voor militaire 

afnemers of overheden, inclusief het doorlichten van de wederpartij (raadpleeg altijd de juridische afdeling van Trillium).
• Contact opnemen met de juridische afdeling van Trillium als we niet zeker weten wat we moeten doen of als we geconfronteerd worden met een 

probleem op het gebied van handelsbeperkingen of handelsvoorschriften en
• Alle interne regels van Trillium met betrekking tot internationale handel volgen.

We hebben een contract ondertekend waarvoor we een exportvergunning nodig hebben. We hebben de vergunning nog niet aan-
gevraagd, maar zijn van mening dat er nog voldoende tijd is om deze te verkrijgen en dat dit geen probleem zal opleveren. Is dit in 
orde?
Als je de vergunning nodig hebt om het contract uit te voeren, moet je deze bij de ondertekening van het contract bij de hand hebben of duidelijke, 
betrouwbare plannen hebben om het risico te beheersen en de vergunning op tijd te verkrijgen om een tijdige uitvoering van het contract te garanderen. 
Je dient nauw samen te werken met het logistieke team en, indien nodig, met de juridische afdeling van Trillium om ervoor te zorgen dat je het bedrijf 
niet blootstelt aan buitensporige risico’s.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je lokale logistieke team
• Algemeen directeur of financieel directeur
• Juridische afdeling van Trillium

IMPORT-, EXPORT- EN HANDELSCONTROLES
We zullen altijd rechtmatig en gepast handelen.
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We gebruiken bedrijfsinformatiesystemen op een verantwoorde manier – dit geldt ook voor persoonlijk gebruik.

GEBRUIK VAN BEDRIJFSSYSTEMEN EN -INFORMATIE

ONS PRINCIPE

Trillium Flow Technologies streeft ernaar om veilige en effectieve informatiesystemen te handhaven voor gebruik door zijn bedrijven. We hebben allemaal 
de individuele verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we onze IT-systemen en -apparatuur op de juiste manier gebruiken en de veiligheid van de erin 
opgeslagen gegevens handhaven.

We mogen ook niet vergeten dat e-mails aan externe partijen dezelfde rechtsgevolgen hebben als andere vormen van schriftelijke communicatie. We 
zullen geen e-mails of andere elektronische communicatie versturen die verklaringen, contractuele verbintenissen of enige andere mededelingen met 
betrekking tot Trillium of een van zijn bedrijven bevatten, tenzij we daartoe gemachtigd zijn.

We kunnen af en toe informatiesystemen van Trillium gebruiken om voor persoonlijke doeleinden e-mail te verzenden en toegang te krijgen tot internet, 
maar we mogen dit niet doen als we materiaal bekijken en verspreiden dat ongepast of illegaal is of als we de veiligheid van IT-systemen of -apparatuur 
van Trillium in gevaar brengen. Dit persoonlijke gebruik is niet privé of vertrouwelijk en Trillium kan het gebruik van e-mail en internet controleren om 
ervoor te zorgen dat het voldoet aan het beleid van Trillium.

Bedrijfsinformatiesystemen bestaan uit softwareapplicaties en computer- en communicatieapparatuur voor gebruik door medewerkers van Trillium.

Dit omvat:
• Toegang tot bedrijfsapplicaties en de erin opgeslagen en erdoor verwerkte gegevens.
• Desktop- en mobiele computers, laptops en communicatieapparatuur.
• Servers en netwerkapparatuur, inclusief internettoegang.
• Draagbare opslagapparaten zoals USB-geheugensticks, verwijderbare en externe schijven en cd/dvd-stations.
• Video- en audiocommunicatieapparatuur, waaronder bureau- en mobiele telefoons, videoconferentieapparatuur en persoonlijke webcams.
• Kantoorapparatuur zoals printers, scanners en faxapparaten.
• Gegevens die zijn opgeslagen op en worden verwerkt door deze systemen, waaronder databases, elektronische documenten, e-mails en voicemails.
• Alle softwareapplicaties en -systemen.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Trillium online verkeerd voorstellen.
• Websites van sociale netwerken bezoeken tijdens het werk, tenzij voor 

legitieme zakelijke doeleinden (bijv. Yammer).
• Overmatig persoonlijk gebruik maken van telefoons of computers van 

het bedrijf.
• Bedrijfsapparatuur gebruiken om de originele versie van persoonlijke 

gegevens te bewaren.
• Ongepaste of illegale websites bezoeken (bijv. sites met pornografisch, 

gewelddadig of racistisch materiaal) met behulp van bedrijfsinforma-
tiesystemen.

• Computersystemen van Trillium gebruiken om materiaal dat aanstoot-
gevend of illegaal is, of dat illegaal is verkregen, te bekijken, te creëren 
of te verspreiden.

• Niet-goedgekeurde of niet-gelicentieerde software op bedrijfscompu-
ters installeren.

• Externe apparaten voor gegevensopslag gebruiken (bijv. USB-geheu-
gensticks, externe schijven, cd/dvd-stations), tenzij deze zijn goedge-
keurd door de IT-afdeling van het bedrijf en hun veiligheid gegaran-
deerd is. We moeten ervoor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met deze 
apparaten of dat we ze niet verliezen.

• Kopieën maken van gegevens die op Trillium-systemen zijn opgeslagen 
voor eigen persoonlijk gebruik of voor gebruik door anderen.

• Foto’s maken, video’s opnemen of geluidsopnamen maken in een  
Trillium-faciliteit of faciliteiten van klanten of leveranciers, zonder 
daarvoor eerst toestemming te hebben verkregen.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Voldoen aan het IT-beveiligingsbeleid van Trillium, inclusief het gebruik 
van wachtwoorden, antivirussoftware en het maken van regelmatige 
back-ups.

• IT-apparatuur van het bedrijf, met name laptops en externe gege-
vensopslag met bedrijfsinformatie, zo veilig mogelijk bewaren.

• De richtlijnen voor sociale media volgen met betrekking tot ons  
persoonlijk en, waar van toepassing, zakelijk gebruik van sociale net-
werken.

• Er rekening mee houden dat Trillium, met inachtneming van de lokale 
wetgeving, het gebruik van zijn computer- en communicatiesystemen 
kan controleren, dus als ze worden gebruikt voor persoonlijke of niet- 
zakelijke doeleinden, mag er geen privacy worden verwacht.

• Informatie als een bedrijfsmiddel beschouwen en alle informatie waar-
toe we via Trillium-systemen toegang hebben als vertrouwelijk behan-
delen.

• IT-apparatuur op een veilige manier en in overeenstemming met de 
lokale wetgeving gebruiken.

• Ernaar streven om ervoor te zorgen dat alle informatie in Trillium- 
systemen up-to-date en nauwkeurig is ten behoeve van het bedrijf  
en/of collega’s.

• Elk verlies van apparatuur of gegevens, of elke vermoedelijke inbreuk 
op de beveiliging, melden aan onze IT-afdeling zodra dit bekend is of 
vermoed wordt.
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Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• IT-afdeling
• Je HR-vertegenwoordiger (met betrekking tot het gebruik van sociale media)

RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE MEDIA
Benader de onlinewereld op dezelfde manier als de fysieke wereld – met gezond verstand. Wees accuraat, waarheidsgetrouw en maak, wanneer je het 
over Trillium hebt of over de branche waarin we werken, je connectie bekend en verklaar dat je je eigen mening uit. Om verwarring tussen officiële 
en persoonlijke accounts te voorkomen, mag je account of gebruikersnaam niet de term ‘Trillium’ of een van onze merk-, product- of bedrijfsnamen 
bevatten (vermijd bijvoorbeeld ‘twitter.com/MarjanBijTrillium’).

Alles wat je online zet, kan door iedereen worden bekeken, zelfs als het later wordt verwijderd of als je privacy-instellingen gebruikt.

• Maak geen bedrijfseigen informatie, connecties, handelsgeheimen, ideeën of intellectueel eigendom bekend en deel geen materiaal dat gevoelig, 
privé of vertrouwelijk is.

• Plaats geen foto’s met producten van ons die nog niet openbaar zijn gemaakt, beschadigd zijn of zich nog in het stadium van een prototype bevinden. 
Als je foto’s wilt plaatsen van de faciliteiten van klanten of leveranciers, zorg er dan voor dat je hiervoor hun toestemming hebt voordat je dit doet. 
Als je het niet zeker weet, stuur dan een e-mail naar social@trilliumflow.com voor advies.

• Respecteer je publiek. Vergeet niet dat alles wat je zegt of publiceert een indruk geeft van de manier waarop we werken. Dingen kunnen verkeerd 
worden opgevat, met name in verschillende talen en culturen. Zorg ervoor dat je online bijdragen zinvol, doelgericht en professioneel zijn.

We weten dat je met Trillium meeleeft en dat je wilt helpen onze reputatie te beschermen. We beheren echter zorgvuldig alle officiële communicatie 
online en offline via ons communicatieteam. Als je online iets ziet waarvan je denkt dat er een officiële reactie nodig is, stuur dan een e-mail naar  
social@trilliumflow.com om het onder onze aandacht te brengen.

Tot besluit, houd je aan de wet, onze gedragscode en de algemene voorwaarden van het sociale netwerk dat je gebruikt.
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GEBRUIK VAN BEDRIJFSEIGENDOM EN -MIDDELEN
Het beschermen van bedrijfsmiddelen is de verantwoordelijkheid van het hele bedrijf.

ONS PRINCIPE

We beschermen alle eigendommen en middelen van Trillium en betrachten dezelfde zorgvuldigheid met de activa van onze klanten en andere partijen. 
We zijn allemaal verantwoordelijk voor het veilig houden en optimaal gebruik maken van bedrijfseigendom en -middelen waartoe we toegang hebben. 
We zorgen ervoor dat ze niet worden verloren, beschadigd, misbruikt of verspild. We zullen deze activa niet uitlenen, overdragen, verkopen of weggeven, 
tenzij dit op de juiste manier is goedgekeurd. We gebruiken ze nooit voor persoonlijk gewin.

Onder bedrijfseigendom en -middelen worden zowel materiële als immateriële activa verstaan. Materiële activa omvatten bijvoorbeeld onroerend goed, 
apparatuur, materialen, voorraden en contanten. Immateriële activa omvatten bijvoorbeeld bedrijfsinformatie, intellectueel eigendom, de waarde van 
onze merken en de tijd en talenten van onze medewerkers.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Bedrijfseigendom en -middelen voor niet-zakelijke doeleinden gebruiken, tenzij dit is toegestaan door ons beleid.
• Misbruik maken van het onkostensysteem of bedragen declareren die niet zakelijk zijn uitgegeven of
• Handelsinformatie weggeven aan anderen.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ervoor zorgen dat materiële activa goed worden onderhouden.
• Bedrijfseigendom en -middelen alleen voor goedgekeurde doeleinden gebruiken.
• Ervoor zorgen dat bedrijfsapparatuur en -eigendommen beveiligd of vergrendeld zijn  

wanneer ze niet in gebruik zijn. 
• Een goede administratie bijhouden van vaste activa en inventaris.

Onder bedrijfseigendom en 
-middelen worden zowel materiële 

als immateriële activa verstaan.
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Onze financiële administratie moet onze zakelijke activiteiten nauwkeurig vastleggen.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE, CONTROLES EN RAPPORTAGE

ONS PRINCIPE

We dragen ertoe bij ervoor te zorgen dat de boekhouding, administratie en financiële informatie 
van de bedrijven van Trillium Flow Technologies compleet, waarheidsgetrouw en accuraat zijn. 
Dit omvat het verstrekken van nauwkeurige informatie voor verkoopfacturen, ervoor zorgen dat 
nieuwe belastinggegevens voor werknemers snel worden ingediend en dat onze roosters en 
onkostenformulieren correct worden ingevuld.

We dragen allemaal de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van en uitkijken voor mogelijke 
fraude of witwassen van geld. We zijn ook verantwoordelijk voor het volgen van Trillium’s 
systeem van financiële controles, om de integriteit van onze bedrijven en financiële gegevens 
te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn het volgen van individuele bedrijfsprocedures voor het 
controleren en goedkeuren van inkoopfacturen en tegenhandtekeningen op betalingsinstructies.

Financieel personeel en managementteams moeten ook hun verantwoordelijkheden kennen zoals 
beschreven in de relevante financiële handleidingen van Trillium en moeten de richtlijnen in die 
handleidingen volgen.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Opzettelijk onjuiste of misleidende informatie vastleggen of verkeerde financiële gegevens aan 
anderen verstrekken.

• Zakelijke transacties verzwijgen of niet melden.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Zo snel mogelijk nauwkeurige informatie verstrekken aan de financiële functie.
• Financiële informatie vastleggen en rapporteren in overeenstemming met de wetgeving van 

het land waar we actief zijn.
• Trillium’s systeem van financiële controles volgen.
• De grenzen van onze bevoegdheid respecteren (bijv. alleen facturen goedkeuren voor betaling 

binnen de grenzen van onze bevoegdheid).
• Uitkijken voor mogelijke fraude of witwassen van geld en eventuele verdenkingen melden aan 

de bedrijfsleiding.

Ik ben een transactie aan het controleren die is goedgekeurd door een hogere 
lei-dinggevende / leiding-gevende, maar ik kan er geen ondersteunende document-
en voor vinden. Is het in orde dat ik het ook gewoon goedkeur, aangezien de leiding-
gevende dat al deed?
Nee. Medewerkers moeten ervoor zorgen dat transacties op de juiste manier worden gedocumen-
teerd en ondersteund.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je financieel team of financieel directeur

We dragen allemaal de verantwoordelijkheid voor het 
voorkomen van en uitkijken voor mogelijke fraude of 

witwassen van geld.
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VERTROUWELIJKE INFORMATIE
We houden vertrouwelijke informatie vertrouwelijk.

ONS PRINCIPE

We zullen vertrouwelijke informatie die toebehoort aan Trillium Flow Technologies, of aan klanten 
of andere partijen, veilig bewaren en alleen delen op ‘need to know’-basis. We zullen vertrouwelijke 
informatie alleen aan derden bekendmaken als we daartoe bevoegd zijn en op vertrouwelijke basis.

Vertrouwelijke informatie betekent vertrouwelijke of handelsinformatie die aan Trillium toebehoort of 
onder geheimhoudingsplicht verstrekt is.

Dit omvat bijvoorbeeld:
• Financiële gegevens, bedrijfsstrategieën of -plannen, bedrijfspraktijken, -systemen en -processen 

en andere soortgelijke informatie die niet openbaar is.
• Productspecificaties, prijsbeleid, verkoop- of marketinginformatie.
• Contracten met klanten en leveranciers.
• Personeelsgegevens.
• Technische informatie.
• Intellectueel eigendom, waaronder uitvindingen, innovaties en handelsgeheimen.

Tijdens de normale werkzaamheden kunnen medewerkers in het bezit komen van of toegang krijgen 
tot informatie die vertrouwelijk is voor Trillium. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, 
op een zodanige manier dat we de belangen van Trillium beschermen.

OPMERKING
Er zijn speciale regels van kracht met betrekking tot de verwerking en bescherming van klantgegevens 
en persoonlijke informatie.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Vertrouwelijke informatie in het openbaar bespreken of op plaatsen waar we kunnen worden 
afgeluisterd.

• Vertrouwelijke informatie op een onveilige of openbare plaats achterlaten.
• Vertrouwelijke informatie van of over een vorige werkgever delen, tenzij we daarvoor toestemming 

hebben van de betreffende werkgever.
• Documenten of materialen kopiëren die vertrouwelijke informatie bevatten, tenzij we daartoe 

gemachtigd zijn.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ervoor zorgen dat, als we legitiem vertrouwelijke informatie buiten Trillium openbaar maken, 
we dit doen als onderdeel van een gevestigde vertrouwelijke zakelijke relatie of met een 
vertrouwelijkheidsovereenkomst.

• Ervoor zorgen dat klanten, leveranciers en andere partijen onze vertrouwelijke informatie 
beschermen.

• De juridische afdeling van Trillium om advies vragen als we twijfels hebben.
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BEDRIJFSCOMMUNICATIE EN BEKENDMAKINGEN
Hoe we communiceren is erg belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen.

ONS PRINCIPE

We communiceren alle informatie over Trillium Flow Technologies 
waarheidsgetrouw en zorgvuldig, en zorgen ervoor dat onze berichten 
indien nodig zijn goedgekeurd. Alle mededelingen aan de landelijke media 
dienen ter goedkeuring te worden verzonden naar askdavid@trilliumflow.
com vanwege hun belang en potentiële gevolgen voor beleggers. We 
denken goed na wanneer we in elektronische vorm communiceren met 
betrekking tot Trillium, zoals externe e-mails, blogs, websites en sociale 
media.

Bedrijfscommunicatie betekent alle berichten naar buiten toe van 
iedereen binnen Trillium of iedereen die we machtigen om namens ons te 
communiceren over Trillium of zijn activiteiten. Dit omvat persberichten, 
communicatie met journalisten of andere nieuwsmedia, advertenties, 
op sociale media gepubliceerde inhoud, promotiemateriaal en andere 
publieke uitingen.

Bekendmakingen zijn feitelijke verklaringen of prognoses die worden 
meegedeeld aan aandeelhouders, toezichthouders, effectenbeurzen, de 
media of andere partijen.

Media betekent kranten (landelijk en plaatselijk), vakpers, televisie, 
radio, websites en sociale media.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Reageren op journalisten, de media, toezichthouders, overheidsin-
stanties of andere externe instanties zonder daarvoor toestemming te 
hebben verkregen.

• Iets in het openbaar schrijven of zeggen over Trillium dat onwaar, 
onnauwkeurig of misleidend is of zijn reputatie kan schaden.

• Iets doen om de reputatie van Trillium op sociale media, blogs, 
chatrooms of andere virtuele locaties te schaden.

• Onze persoonlijke opvattingen uitdrukken op een manier dat ze kunnen 
worden geïnterpreteerd als de standpunten van Trillium.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Ervoor zorgen dat alle bedrijfscommunicatie en bekendmakingen zijn 
goedgekeurd door de juiste interne partijen.

• Bij onze communicatie in het achterhoofd houden dat e-mails, sms’jes, 
tweets en andere geschreven teksten in kranten kunnen verschijnen of 
voor de rechtbank moeten worden uitgelegd.

• Goed nadenken voordat je e-mails intern of extern doorstuurt. Iets dat 
bedoeld is als grapje tussen collega’s, kan er in een krant heel slecht 
uitzien.

• Extra voorzichtig zijn met wat we zeggen op bijeenkomsten of andere 
openbare evenementen wanneer we geacht kunnen worden te spreken 
namens Trillium Flow Technologies.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over 
praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen 

je afdeling
• Juridische afdeling van Trillium
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PERSOONLIJKE GEGEVENS
We houden persoonlijke gegevens privé, ongeacht in welke vorm ze zich bevinden.

ONS PRINCIPE

We denken zorgvuldig na over kwesties met betrekking tot persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat we de persoonlijke levenssfeer beschermen en 
ons houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waar we actief zijn. We geven alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn 
toegang tot persoonlijke gegevens en alleen voor geldige juridische of zakelijke redenen. Wanneer deze medewerkers toegang krijgen tot persoonlijke 
gegevens, zullen ze deze alleen gebruiken voor de juiste zakelijke doeleinden. We zullen persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de tijd die we nodig 
hebben om de specifieke juridische of zakelijke taak uit te voeren of zoals vereist door de wet. We zullen persoonlijke gegevens niet doorgeven aan 
andere medewerkers of doorsturen naar andere landen als dit niet is toegestaan door de lokale wetgeving.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens zoals namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers, functietitels, medische gegevens en foto’s van 
personen.

Wetgeving inzake gegevensbescherming betekent wetgeving die betrekking heeft op het verzamelen, verwijderen, gebruiken en opslaan van 
persoonlijke gegevens. Deze wetten variëren in verschillende landen in de wereld, hoewel er in sommige gebieden gemeenschappelijke principes gelden, 
zoals onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) die binnen de EU van toepassing is.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Referenties controleren van potentiële werknemers zonder hiervoor eerst hun toestemming te hebben verkregen.
• Persoonlijke gegevens gebruiken of verstrekken aan onbevoegden.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.
• Rekening houden met de gevolgen voor de privacy wanneer we nieuwe producten en processen ontwikkelen.
• Persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en beschermen.
• Eventuele toestemmingen verkrijgen die we nodig hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens en deze toestemmingen vastleggen.
• Persoonlijke gegevens gebruiken op een manier die men redelijkerwijs mag verwachten.
• Extra voorzichtig omgaan met gevoelige persoonlijke gegevens, zoals medische gegevens, omdat uitdrukkelijke toestemming vereist kan zijn voor de 

verwerking of openbaarmaking van dergelijke gegevens.
• Onze manager inlichten als we persoonlijke gegevens verliezen (bijv. werknemersgegevens die op een laptop zijn opgeslagen).

Ik heb een klant een e-mail gestuurd 
en per ongeluk het verkeerde rapport 
bijgevoegd, waarin persoonlijke gegevens 
zijn opgenomen. Ik heb de ontvanger 
gevraagd om de e-mail te verwijderen. 
Moet ik nog iets anders doen?
Ja, meld dit aan je leidinggevende, HR-ver-
tegenwoordiger of de juridische afdeling van 
Trillium.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er 
met iemand over praten?
• Je HR-vertegenwoordiger
• Juridische afdeling van Trillium

We beschermen persoonlijke gegevens altijd.
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GEDRAGSCODE

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU (VGM)
Onze visie is een werkplek die geen schade toebrengt aan mens en milieu.

ONS PRINCIPE

Bij Trillium zijn we van mening dat alle blessures en beroepsziekten kunnen worden voorkomen. Er is geen zakelijke doelstelling die voorrang heeft op 
gezondheid en veiligheid. Er is geen taak die zo belangrijk of dringend is dat deze niet veilig kan worden uitgevoerd. We zijn van mening dat veiligheid 
de verantwoordelijkheid is van iedereen. We werken duurzaam en met zo min mogelijk gevolgen voor het milieu.

Trillium geeft prioriteit aan een voortdurende versterking van de bescherming tegen schade aan mens en milieu, een diepgewortelde veiligheidscultuur 
waarin medewerkers veilig handelen op het werk en erbuiten, en de verwezenlijking van onze veiligheidscultuur door middel van zichtbaar en proactief 
‘gevoeld leiderschap’ op alle niveaus.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Wettelijke vereisten of andere nalevingsvoorschriften negeren.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Proberen alle gevaren actief te anticiperen en het risico uit te sluiten of, als dit niet mogelijk is, dit zo ver als redelijkerwijs haalbaar is te verlagen.
• Trillium’s systeem voor VGM-beheer binnen de hele organisatie onderhouden en voortdurend verbeteren.
• Onze normen consequent en uniform toepassen overal waar Trillium gevestigd is, ongeacht geografische ligging of lokale wetgeving.
• Onze mensen leiden, trainen en motiveren om op een veilige en verantwoorde manier te werken.
• Overleggen met en de actieve deelname bevorderen van onze mensen aan het beheer van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van henzelf en 

anderen.
• De middelen en vaardigheden verstrekken die nodig zijn om een voortdurende prestatieverbetering te bereiken met betrekking tot het milieu en de 

gezondheid en veiligheid van onze mensen.
• VGM in het middelpunt stellen van een benadering voor de hele levenscyclus van productbeheer.
• Prestatiemaatstaven identificeren, verbeteringsdoelen vastleggen en prestaties op elk niveau rapporteren (waarbij uitstekende prestaties op de 

juiste manier worden erkend).
• Certificering door derden volgens ISO 14001 en 45001 opzetten en onderhouden in de vestigingen en activiteiten van Trillium.
• Efficiënt gebruik maken van hulpbronnen en energie, waarbij we er bij onze activiteiten naar streven om zo min mogelijk afval, uitstoot en vervuiling 

te produceren en de gevolgen voor onze gemeenschappen zo laag mogelijk te houden.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Je operationeel directeur of directeur van productie
• Je lokale VGM-manager

Zakelijke doelstellingen hebben 
geen voorrang op gezondheid  

en veiligheid.
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RESPECT VOOR HET MILIEU
We geven om de impact die we hebben op het milieu.

ONS PRINCIPE

We streven ernaar om de impact van onze acties, activiteiten en producten op het milieu zo laag mogelijk te houden. We zetten ons wereldwijd in voor 
het milieu om onze belangrijkste milieueffecten tot een minimum te beperken, namelijk:
• Energiegebruik;
• Watergebruik; en
• Productie van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval.

Om dit doel te bereiken zet Trillium Flow Technologies zich in om ervoor te zorgen dat al onze dochterondernemingen ISO 14001-geaccrediteerd zijn en 
daardoor hun milieuprestaties en managementpraktijken voortdurend moeten verbeteren. Daarnaast zijn al onze bedrijven verplicht zich te houden aan 
de lokale milieuwetgeving en wettelijke vereisten die van toepassing zijn op hun activiteiten.

Elk bedrijf van Trillium zal proberen ervoor te zorgen dat het zich gedraagt als een goede en verantwoordelijke burger in de gemeenschappen waarin het 
actief is en zal praktijken toepassen die erop gericht zijn de gevolgen van zijn activiteiten voor het milieu tot een minimum te beperken.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Onze impact op het milieu negeren.
• Verspilling in onze kantoren of bij onze activiteiten tolereren.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• Onze inspanningen voor verbetering richten op de gebieden die de meeste milieueffecten hebben.
• Proberen mogelijkheden te vinden om onze milieuprestaties te verbeteren.
• Nieuw verworven bedrijven in lijn brengen met de beste praktijken en ervoor zorgen dat ze ISO 14001-geaccrediteerd worden.
• Op de hoogte blijven met de lokale en internationale ontwikkeling van de wetgeving en deze op gepaste wijze implementeren.
• Samenwerken met leveranciers om milieuoverwegingen aan te pakken.
• Investeren in onderzoek en ontwikkeling om bij te dragen aan de bescherming van het milieu.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Je operationeel directeur of directeur van productie
• Je lokale VGM-manager
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GEDRAGSCODE

RESPECT VOOR GEMEENSCHAPPEN
We zullen goede en verantwoordelijke burgers zijn in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

ONS PRINCIPE

Trillium Flow Technologies heeft een grote wereldwijde aanwezigheid en de impact die we hebben op lokale gemeenschappen en economieën is voor ons 
van groot belang. We respecteren de gemeenschappen waarin we actief zijn en we streven ernaar een positief effect te hebben door onze activiteiten 
verantwoord uit te voeren en te investeren in lokale initiatieven op een manier die de lokale gemeenschap ten goede komt.

We zijn van mening dat elke investering in een gemeenschap een zinvolle en duurzame impact op die gemeenschap moet hebben. Het moet tegemoetkomen 
aan de lokale behoeften, maar tegelijkertijd afgestemd zijn op ons bedrijf en worden uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties.

We streven ernaar om de investeringsmogelijkheden in kaart te brengen door contact op te nemen met lokale mensen en organisaties, waaronder lokale 
particuliere organisaties en gemeenschapsgroepen.

Onderwijs en gezondheid zijn prioriteiten voor gemeenschappen over de hele wereld. Daarom willen we ons vooral richten op gemeenschapsprojecten 
met de nadruk op onderwijs en gezondheid, of het nu gaat om begeleiding op een lokale school, het helpen van jonge ingenieurs bij hun schoolprojecten, 
het opzetten van studiebeurzen, het organiseren van bezoeken op locatie voor lokale hogescholen en universiteiten, of het sponsoren van onderwijs aan 
kinderen.

Trillium doet geen donaties en levert geen bijdragen aan politieke organisaties en staat ook niet toe dat zijn bedrijven dit doen. Dit omvat contant geld en 
niet-geldelijke middelen zoals diensten, materialen, arbeidstijd van medewerkers of het gebruik van bedrijfsfaciliteiten.

WIJ ZULLEN NOOIT

• Opzettelijk of bewust lokale gebruiken of tradities negeren of er gebrek aan respect voor tonen.
• Bedrijfsfondsen of -middelen voor politieke doeleinden gebruiken.
• Deelnemen aan politieke activiteiten op bedrijfsniveau.

WIJ ZULLEN ALTIJD

• De tradities, cultuur en wetten respecteren van de landen en lokale gemeenschappen waarin we actief zijn.
• Proberen waar mogelijk lokale mensen in onze bedrijven in dienst te nemen.
• Luisteren naar de problemen van de lokale gemeenschappen en voor zover mogelijk proberen te handelen op een manier die aan hun problemen 

tegemoetkomt.

Ik heb meer informatie nodig. Kan ik er met iemand over praten?
• Je leidinggevende of manager of een andere leidinggevende binnen je afdeling
• Je operationeel directeur of directeur van productie
• Je lokale VGM-manager
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