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BOODSCHAP
VAN DE CEO
Beste Barco-medewerkers,

Gedurende meer dan 80 jaar heeft Barco een sterke reputatie
opgebouwd als leverancier van innovatieve technologische
oplossingen. Terzelfdertijd hebben we onze activiteiten uitgebreid naar nieuwe markten en regio’s waarbij we onze
organisatie blootstellen aan een wereld die steeds meer
globaal en ingewikkeld wordt.
Barco’s reputatie en voortdurend succes is afhankelijk van
het gedrag van éénieder die hier tewerkgesteld wordt. Elke
werknemer dient te waken over Barco’s goede reputatie in
de bedrijfswereld en maatschappij, en dient er op toe te
zien, met zijn of haar gedrag, de ethische gedragscode te
beschermen en te bevorderen. Ik roep iedereen dan ook op
om niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van
deze Code te handelen. De leidinggevenden in Barco zijn niet
alleen verantwoordelijk voor hun eigen daden. Wij rekenen
ook op hen om een cultuur te kweken waarin de naleving
van Barco’s beleidslijnen en de toepasselijke wetgeving de
kern is van hoe we zaken doen.

Barco Ethische gedragscode
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Uitstekende financiële resultaten conflicteren niet met
hoge ethische standaarden. In werkelijkheid versterken zij
elkaar. Het ‘DNA’ dat efficiënt ondernemen en compliance
aanstuurt, is hetzelfde:

Om de ethische waarden van onze onderneming te formaliseren, hebben we dit document opgesteld. De ethische
gedragscode (‘de Code’) legt de gedragsnormen uit die Barco
van zijn medewerkers verwacht in hun dagelijkse activiteiten
en omgang met anderen. Ze is zonder uitzondering van toepassing op iedereen die bij Barco werkt, ongeacht functie of
verantwoordelijkheidsniveau.

100% doen wat je zegt & zeggen
wat je doet, focussen op problemen
oplossen in plaats van ze voor ons
uit te duwen of bochten af te snijden.

De Code is zeker geen document waarin elke situatie aan bod
komt die je in je dagelijkse werk kan tegenkomen. Als je een
vraag of bekommernis hebt omtrent wat het juiste gedrag
is voor jou of iemand anders, bespreek het onmiddellijk met
jouw manager of met een lid van ons Ethisch Comité. Laat
niet toe dat er ook maar iets - financiële resultaten, concurrentiële impulsen of zelfs een rechtstreekse instructie van
een leidinggevende - in de weg staat van jouw verbintenis
tot integriteit.

We streven er naar om een uitmuntend groeibedrijf te zijn
dat oplossingen voor onze klanten levert. We moeten dan
ook erkennen dat er slechts één manier van werken is die
onze reputatie beschermt, het vertrouwen van onze klanten
in onze oplossingen verhoogt en winstgroei voor Barco
oplevert. En dat is door integer te werken!

Jan De Witte
CEO
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EEN GEZAMENLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
“We handelen open en ethisch” is één van de
7 waarden van Barco. Door het invoeren van
de ethische gedragscode zorgen we voor een
praktische invulling van deze waarde met als
doel het definiëren van en het aanzetten tot
ethisch gedrag in de verschillende domeinen
van Barco’s dagdagelijkse werking.

Barco Ethische gedragscode

Alle Barco-medewerkers* over de hele wereld worden verondersteld om de Code na te leven. Het is onze taak om de
verantwoordelijkheden in de Code te kennen en te begrijpen.
Met twijfel of vragen hierover kan je terecht bij de leden van
het Ethisch Comité **.
Entiteiten, locaties, regio’s, divisies of afdelingen kunnen elk
hun eigen specifieke ethische gedragscode hebben. Die
specifieke richtlijnen moeten worden afgestemd op deze
overkoepelende Code en moeten minstens even streng zijn.
Als een lokale richtlijn of lokale wetgeving meer van jou vereist dan deze Code, dan moet je de wet volgen. Deze Code
is dus een basis of een minimumvereiste die je altijd moet
volgen, tenzij dit een inbreuk op de wet inhoudt.
Barco organiseert regelmatig training en infosessies om
haar medewerkers vertrouwd te maken met deze richtlijnen
en wetgeving. Verdere informatie wordt verspreid via de
‘Compliance Guide’ op Barcozone.

Compliance Guide
op Barcozone

* Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
** Contactgegevens: zie achteraan dit document
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Managers op alle niveaus moeten de juiste attitude voor het
naleven van deze Code aan de dag leggen. Het management
moet denken aan de risico’s en gevaren die inherent zijn aan
hun verantwoordelijkheidsgebied en zich bewust zijn van de
gevolgen voor het bedrijf en haar medewerkers indien er zich
inbreuken voordoen.
De meest recente versie van de Code is terug te vinden op
BarcoZone of kan bij HR bekomen worden. Nieuwe medewerkers die bij Barco aan de slag gaan, ontvangen een kopie
van de Code via HR en worden verondersteld om een online
training te vervolledigen.
Aan medewerkers met een graad 18 of hoger wordt gevraagd
om de Code jaarlijks te onderschrijven.
Barco sluit zich aan bij de principes van de Verklaring van
de universele rechten van de mens en van de Internationale
Arbeidsorganisatie.
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WERKOMGEVING
Barco wenst iedereen een respectvolle,
en veilige werkomgeving te bieden.
De onderneming respecteert elk individu
en streeft ernaar dat iedereen zich ten
volle kan ontplooien. Diversiteit wordt
gewaardeerd en beschouwd als een verrijking
voor de onderneming die opportuniteiten
voor competitief voordeel biedt.

11
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Respect voor
het individu
Elke Barco-medewerker wil en heeft recht op
een werkplek waar hij of zij zich gerespecteerd
en gewaardeerd voelt. Onze beleidslijnen
werden ontworpen om ervoor te zorgen dat
jij fair en respectvol behandeld wordt, en dat
jij anderen op dezelfde wijze behandelt.

Barco Ethische gedragscode

Wij streven ernaar om iedereen uitdagende, zinvolle en
lonende kansen voor persoonlijke en professionele groei
te bieden, ongeacht geslacht, ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, zwangerschap, land van herkomst,
huwelijksstatus, invaliditeit of enig ander criterium dat
geen verband houdt met Barco’s legitiem bedrijfsbelang.
Bovendien verbinden wij ons ertoe de geldende wetten en
beleidslijnen van de onderneming met betrekking tot gelijke
kansen en niet-discriminatie na te leven.

13
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Positieve werkplek
Als lid van een wereldwijde en innoverende
onderneming speel jij een sleutelrol in het succes
van de groep. Barco is ervan overtuigd dat een
positieve, respectvolle en vertrouwenswaardige
werksfeer onder alle medewerkers van
essentieel belang is. Daarom streven wij
ernaar om een omgeving te creëren die
ondernemerschap stimuleert, en die personen
toelaat om te excelleren, creatief te zijn, nieuwe
werkmethodes te onderzoeken, opportuniteiten
te creëren en verantwoordelijkheid
voor hun acties op te nemen.

Barco Ethische gedragscode

We moeten ervoor zorgen dat we ons gedragen op een wijze
die gepast is voor onze werkomgeving, en dat we open staan
en respect betonen voor eenieders zorgen, waarden en voorkeuren. Met dit in gedachten zijn er bepaalde gedragingen die
niet zullen aanvaard worden. Ongewenst seksueel gedrag,
pesterijen, geweld, intimidatie, discriminatie en ander ongepast persoonlijk gedrag zijn strikt verboden. Pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag kunnen vele vormen aannemen,
gaande van openlijke avances tot vernederende commentaar,
grappen, taal en gebaren. Pesterijen kunnen er ook in bestaan
wanneer iemand’s ongepaste woorden, daden of gedraging
een vijandige werkomgeving creëren.
Barco stimuleert een open, eerlijke en constructieve dialoog
tussen medewerkers, management en andere leden van
de business gemeenschap * in iedere lokale entiteit en op
groepsniveau. Teamwerk wordt aangemoedigd om door
effectieve samenwerking een hefboom te creëren voor de
verschillende talenten en expertise. Medewerkers worden
aangemoedigd om hun werk uit te voeren met uitmuntendheid en op een kostenefficiënte wijze, om kwaliteit en
productiviteit na te streven, om de richtlijnen en instructies
te volgen, problemen te anticiperen en verbeteringen voor
te stellen, en om hun taken energiek uit te voeren. Medewerkers, waar ook ter wereld, worden verondersteld om
maatregelen en beslissingen te nemen die in lijn zijn met
de doelstellingen van de onderneming, dewelke voorrang
hebben op die van het individu of van het departement.
Barco respecteert de internationaal erkende mensenrechten
en maakt in geen enkele vestiging ter wereld gebruik van
kinder- of gedwongen arbeid. Onaanvaardbare behandeling
van werknemers, zoals de uitbuiting van kinderen, lijfstraffen of misbruik, of slavernij, wordt onder geen enkel beding
getolereerd.

* Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document

Ethisch dilemma
Mijn collega Lyle vertelt constant grappen
en doet overal gek. Alle mannen op kantoor
denken dat hij erg grappig is, maar als vrouw
voel ik me soms beledigd door zijn – vaak
seksistische – moppen. Ik heb hem dit
proberen te vertellen tijdens een privé-gesprek,
maar hij zei dat mijn bezorgdheid overdreven is
vermits geen enkele andere vrouw er aanstoot
aan lijkt te nemen. Ik wil dit niet melden vermits
dit de werksfeer zou kunnen verpesten.
Indien je je beledigd voelt, dan zou je dit steeds
moeten melden. Denk eraan dat hij de werksfeer voor jou verpest, niet omgekeerd. Je hebt
met hem proberen spreken en hij weigerde
te stoppen, dus nu is het tijd om hulp in te
roepen. Dit kan op een vertrouwelijke basis
gebeuren.
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Gezondheid,
veiligheid en milieu
De gezondheid en veiligheid van werknemers
op het werk en de bescherming van het milieu
zijn een fundamenteel onderdeel van Barco’s
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Barco Ethische gedragscode

Gezondheid en veiligheid
Barco zet zich in om een veilige en gezonde werkomgeving
te creëren, waar zij ook actief is, en om de gepaste hulpmiddelen ter beschikking te stellen (tijd, middelen, processen,
opleidingsprogramma’s...) om je toe te laten om jouw taken
op een veilige en gezonde manier uit te voeren, zowel in
elke vestiging van de onderneming als iedere werkplaats
daarbuiten.

Ethisch dilemma
Eén van mijn collega’s nuttigt zijn middagmaal
altijd buiten het bedrijf, en wanneer hij
terugkeert, ruikt hij steeds naar bier en handelt
hij zichtbaar onder invloed van alcohol.
Zou ik dit melden?
Werken onder de invloed van alcohol is
nooit toegestaan. Om je eigen gezondheid
en veiligheid en die van collega’s en
de gemeenschap te beschermen, mag je
niet werken onder invloed van stoffen die
het beoordelingsvermogen kunnen schaden
of de doeltreffende en verantwoorde
uitvoering van taken kunnen hinderen.
Je zou dit onmiddellijk moeten melden.

Ethisch dilemma
Er gebeurde een ongeval toen de nieuwe
assemblagelijn getest werd, amper twee
dagen vooraleer de productie gepland was om
op te starten. Een onderdeel van een zwaar
toestel viel naar beneden en verpletterde bijna
een collega. Samen met de technische staf
onderzochten we de plaats van het ongeval;
we dachten dat dit veroorzaakt was door een
schroef die niet correct geïnstalleerd was.
Ofschoon ik mijn twijfels heb bij deze theorie,
zullen we dit niet melden en voortgaan omdat
we de productie niet kunnen vertragen.
Een incident niet melden kan het leven van
arbeiders in gevaar brengen en is daarom
onverantwoord. Dit moet eerst gemeld worden
en dan grondig onderzocht worden, zoals het
geval is met alle mogelijke veiligheidsrisico’s.
In deze zaken laten we niets over aan toeval;
veiligheid heeft altijd voorrang op economische
parameters.

17
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Milieu
Alle regels, reglementen of veiligheidscodes op het werk
moeten steeds gerespecteerd worden en nageleefd worden.
Iedereen die betrokken is bij de veiligheidsbeoordeling van
onze producten moet erop toezien dat design, uitvoering en
interpretatie van onderzoek voldoen aan de hoogste beroepsen wetenschappelijke normen, zodat Barco en de klanten
zeker zijn van de strengst mogelijke veiligheidsnormen.

Barco zet zich in voor de bescherming van de natuur, onderschrijft de principes van duurzaam gebruik en minimale
impact. We hebben oog voor de impact van onze operaties
op de lokale gemeenschap en de omgeving waarin we actief
zijn. Compliance start met de naleving van de geldende wetgeving en reglementen, codes en goede milieupraktijken als
basis van ons milieubeheersysteem.
Het is onze ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van ons bedrijf. Barco streeft naar een leidende
positie inzake duurzaamheid met betrekking tot onze processen, producten en oplossingen. Aangezien duurzaamheid
een essentieel onderdeel uitmaakt van Barco’s strategie om
zich te wapenen voor de toekomst, heeft Barco een duurzaamheidscharter uitgewerkt. Het engagement van al onze
medewerkers is cruciaal om Barco’s ambities inzake duurzaam leiderschap waar te maken.
Zuinig en bewust energiegebruik maakt deel uit van Barco’s
manier van handelen en ontwerpen. Dit betekent: energie
zorgzaam en efficiënt gebruiken, duurzame energie invoeren
waar dit haalbaar is, natuurlijke bronnen beschermen,
recycleren en minder middelen gebruiken.
Barco brengt producten, systemen en diensten op de markt
die veilig zijn voor het beoogde doel, weinig energie verbruiken en kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd. Dit zijn
waarden die Barco deelt met zijn medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders.

Barco Ethische gedragscode
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RELATIES
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Belangenconflict
De onderneming respecteert jouw recht
om jouw persoonlijke zaken en investeringen
te beheren, en wil zich niet mengen in
jouw privéleven. Tegelijk verwachten we
dat je handelt in het beste belang van de
onderneming en haar belangen boven jouw
persoonlijke belangen plaatst in zaken die
te maken hebben met Barco’s activiteiten.

€

£

¥

Barco Ethische gedragscode

Een “belangenconflict” ontstaat wanneer privébelangen de
belangen van de onderneming in de weg staan of in de weg
lijken te staan. Bij een belangenconflict is niet noodzakelijk
sprake van een ongepaste daad. Het loutere feit dat een
onafhankelijke waarnemer zich redelijkerwijze zou kunnen
afvragen of jouw daden of beslissingen misschien beïnvloed
zijn geweest door jouw eigen privébelangen, is voldoende
om de situatie te beschouwen als een belangenconflict. Als
je bijvoorbeeld een familielid in dienst neemt of een opdracht
toekent aan een familielid, is er een belangenconflictsituatie – zelfs wanneer het familielid de beste keuze was en
de beslissing volkomen in het belang van de onderneming
genomen werd.
Belangenconflicten ontstaan ook wanneer iemand ongepaste voordelen ontvangt als gevolg van zijn of haar positie
binnen de onderneming.
Belangenconflicten moeten te allen tijde vermeden worden.
Iedereen die betrokken is bij of op de hoogte is van een
transactie of relatie die een belangenconflict doet ontstaan,
moet dit onmiddellijk, en bij voorkeur schriftelijk, meedelen
aan zijn of haar leidinggevende of de Legal and Compliance
Manager**. Er zal een oplossing uitgewerkt worden om op
een gepaste manier om te gaan met het belangenconflict.
Elk lid van het Ethisch Comité * is bereikbaar voor advies.

Ethisch dilemma
De echtgenote van mijn collega Christophe
heeft een bloemenwinkel. Voor een
nieuwe productlancering binnenkort
zijn we overeengekomen om een groot
evenement te organiseren met ‘bloemen’ als
algemeen thema. Christophe staat in voor
de organisatie en besloot om de bloemen
in de bloemenwinkel van zijn echtgenote te
bestellen. Is dit een belangenconflict?
Of is deze zaak te klein om te melden?

*
**

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
Contactgegevens: zie achteraan document
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Dit is inderdaad een belangenconflict en zou
moeten gemeld worden. Eigenlijk zou het
een goed idee zijn om eerst met je collega
te spreken en hem te adviseren om dit zelf te
melden. Het is goed mogelijk dat hij dit niet als
een probleem aanzag. Het is steeds de beste
oplossing indien men dit zelf pro-actief meldt.
Aankopen dienen immers steeds te gebeuren
op basis van objectieve, neutrale en non-discriminatoire criteria, hetgeen niet noodzakelijk
het geval is indien deze collega de bloemen
rechtstreeks bij zijn echtgenote bestelt.

De meest voorkomende belangenconflicten ontstaan wanneer een werknemer zich in een positie bevindt, waarin hij
zakelijke contracten kan toewijzen, personeel kan aannemen, toegang heeft tot informatie die van belang kan zijn
voor de financiële markten of een baan bij een concurrent
krijgt aangeboden. Hieronder volgen enkele voorbeelden
van potentiële belangenconflicten:
• Relatiegeschenken, entertainment, persoonlijke kortingen
of andere zakelijke gunsten*
Barco gelooft in beslissingen genomen op basis van
objectieve overwegingen en verdiensten. Medewerkers
die betrokken zijn bij aankoopbeslissingen mogen geen
geschenken, amusement, persoonlijke kortingen of andere
zakelijke gunsten aanvaarden, behalve kleine gadgets of
promotionele items van geringe waarde.
In alle andere gevallen mogen de gebruikelijke zakelijke
gunsten in ontvangst genomen worden, mits ze:
› te maken hebben met een business doel;
› redelijk zijn qua waarde;
› gepast zijn met betrekking tot tijd en plaats
(vb. Nieuwjaar, religieuze feestdagen, festivals enz).
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Afhankelijk van de lokale situatie, kunnen er specifieke
lokale richtlijnen inzake geschenken of amusementen
opgesteld worden, omdat praktijken en wetten hieromtrent
vaak sterk verschillen in verschillende landen en regio’s.
Aanvaarding van zakelijke attenties in afwijking van de
relevante lokale richtlijn, dienen onmiddellijk meegedeeld
te worden aan de leidinggevende. Zij zullen beschouwd
worden als eigendom van Barco en zullen worden
beheerd in het voordeel van de onderneming. Dergelijke
geschenken kunnen dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld liefdadigheidsschenkingen en werknemersloterijen.
Geschenken mogen in geen geval invloed hebben op - en
ook niet de indruk wekken invloed te hebben op - jouw
vermogen om onbevoordeeld professionele beslissingen
te nemen in het belang van Barco.
Cash geschenken mogen nooit aanvaard worden. Bijwonen van zakendiners, lunches, seminaries of andere sociale
evenementen volgens de normale gang van zaken is toegestaan als de leidinggevende deze heeft goedgekeurd.
• Kickbacks, privé commissielonen, deelname aan
verborgen winstdeling en omkoperij
Het is strikt verboden om kickbacks, privé commissielonen,
een deelname aan verborgen winstdeling, omkoperij of om
het even welke andere gelijkaardige fraude te ontvangen.
Zelfs op plaatsen waar deze activiteit technisch gesproken niet illegaal zou zijn, is dit absoluut verboden door de
Code. Meedoen aan een van deze activiteiten zal leiden tot
onmiddellijke beëindiging van de tewerkstelling. Dergelijke
activiteit kan Barco en haar medewerkers blootstellen aan
burgerlijke of strafrechtelijke vervolging en boetes.
• Persoonlijke of financiële belangen in ondernemingen
die deel uitmaken van Barco’s business gemeenschap *
Er ontstaat een belangenconflict als een Barco-medewerker
of zijn familie of vrienden een persoonlijk of financieel
belang heeft in een andere onderneming (als beleg-

*
**

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
Contactgegevens: zie achteraan document

ger, geldschieter, werknemer, directeur, of elke andere
stakeholder) en dit belang zijn of haar loyaliteit aan Barco
compromitteert of lijkt te compromitteren.
• Leningen
Geld lenen van of aan een collega of persoon of entiteit die
deel uitmaakt van Barco’s business gemeenschap *, dient
ten alle tijde vermeden te worden omdat dit kan leiden tot
een machtspositie van de één ten opzichte van de ander.
Een collega af en toe een kleine som voorschieten voor
een koffie of een maaltijd wordt niet als geld lenen aanzien
tenzij hierdoor een machtspositie ontstaat.
• Zaken doen met leden van Barco’s business gemeenschap*
- concurreren met Barco
Zaken doen in een andere hoedanigheid dan werknemer
van Barco, of zaken doen met een concurrent, leverancier of om het even welk ander lid van Barco’s business
gemeenschap *, moet worden bekendgemaakt aan de
leidinggevende en Legal and Compliance Manager*. Het
concurreren met Barco op om het even welke manier is
ten strengste verboden.
• Zakelijke opportuniteiten
Je dient de legitieme belangen van Barco te behartigen.
Je mag een zakelijke opportuniteit waar je als gevolg van
jouw tewerkstelling weet van krijgt, niet aangrijpen voor
je eigen profijt, of dat van een familielid of vriend. Zakelijke opportuniteiten omvatten verkoopsopportuniteiten,
aankoopopportuniteiten, nieuwe technologieën, nieuwe
ideeën enz.
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Ethisch dilemma
Ik werk nu al vier jaar als verkoper voor Barco,
maar zal binnenkort de onderneming verlaten
om voor een concurrent te gaan werken.
Vorige maand, toen ik mijn laatste vakbeurs als
Barco werknemer bezocht, heb ik een aantal
interessante contacten gelegd. Ik had niet meer
de tijd om hen te bellen, dus ga ik gewoon hun
visitekaartjes meenemen en hen contacteren
wanneer ik mijn nieuwe job start. Uiteindelijk
waren dit mijn contacten, niet die van Barco.
Dit is een ernstige inbreuk op de Code.
Omdat je nog steeds tewerkgesteld was door
Barco toen de contacten werden gelegd, komt
deze informatie de onderneming toe. Je dient
daarom jouw opvolger te informeren over deze
contacten en hem of haar de m
 ogelijkheid
geven om dit op te volgen. Indien je nieuwe
firma een ethische code zoals die van
Barco heeft, zullen zij dit gedrag
evenmin aanvaarden.

• Tewerkstelling van familie of vrienden
Tewerkstelling van familie of goede vrienden onder rechtstreeks of onrechtstreeks toezicht moet onmiddellijk
worden bekendgemaakt aan de leidinggevende en HR.
HR zal mee een gepaste oplossing helpen zoeken. In
dit verband wordt goede vriendschap begrepen als een
vriendschappelijke relatie die impact zou kunnen hebben
op het vermogen van één van de partijen om zijn of haar
job objectief en effectief uit te oefenen.
Sollicitaties van familie of goede vrienden worden in acht
genomen volgens de normale wervingsprocedures. Niemand
mag beslissingen nemen in het wervingsproces van een
eigen familielid of goede vriend. Alle sollicitaties van familie
en goede vrienden moeten vooraf worden bekendgemaakt
bij de betrokken manager en HR Businesspartner*.

Ethisch dilemma
Mijn man is een technische consultant.
Zou het tegen de Code zijn indien hij
door Barco werd aangeworven?
Dit hangt af van de situatie. Indien je beslissingsbevoegdheid hebt of op enige wijze
betrokken bent in het selectieproces, dan zou
dit vanzelfsprekend als een belangenconflict
aanzien worden. Echter, indien de aanwerving
volledig buiten jouw domein gebeurt, dan is
er niets verkeerds. Evenwel, om toekomstige
vragen te vermijden, dienen medewerkers altijd
te melden wanneer een familielid zich aanbiedt
voor een aanwerving.

*

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
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Relaties met de business
gemeenschap
Barco streeft ernaar om een hartelijke maar
professionele relatie te onderhouden met
haar klanten, leveranciers, onderaannemers en
andere leden van de business gemeenschap *.
Daarom wordt van de medewerkers
verwacht dat zij alle leden van de business
gemeenschap fair behandelen.
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Relaties met klanten
Wij engageren ons om de behoeften van onze klanten
te voldoen. Daarom dien je je op een ethische manier te
gedragen in alle klantencontacten. Barco streeft ernaar
om kwaliteitsvolle producten en diensten aan te bieden.
Iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling,
de p
 roductie en de installatie van de producten en diensten
moet ervoor zorgen dat ontwerp, assemblage, uittesten,
installatie en herstellingen voldoen aan de vereiste profes
sionele en wetenschappelijke normen. Op deze manier zijn
de onderneming en de klant verzekerd van het kwaliteits
niveau naar waar we streven.

Barco koestert een cultuur van waardering en goede relaties
met klanten. Het is echter belangrijk dat elke geste naar een
klant moet kunnen aanzien worden als een teken van goede
wil en niet als een beïnvloeding. Je mag geen betalingen,
schenkingen, commissielonen, twijfelachtige consultancyvergoedingen of andere gunsten goedkeuren, toelaten,
organiseren of aanbieden aan klanten of potentiële klanten
om een gunstige behandeling tijdens onderhandelingen, de
toekenning van contracten of andere transacties te bekomen.
Gebruikelijke relatiegeschenken zijn toegestaan zolang ze:
• redelijk zijn qua waarde, waardoor ze door anderen duidelijk worden beschouwd als een teken van goede wil;

Ethisch dilemma
Ik heb een ernstige bug in de software die
één van onze producten aanstuurt, ontdekt.
Ik heb dit gemeld aan mijn manager, maar hij
zei me dat er geen tijd is om het probleem
volledig op te lossen, omdat we de deadline
voor de ontwikkeling reeds overschreden
hadden. Hij raadde me daarentegen aan om
een snelle patch te schrijven. Ofschoon dat dit
het probleem maskeert, lost het het niet op en
weet ik dat dit het systeem binnen het jaar zal
doen falen. Wat dien ik te doen?
Onze klanten vertrouwen op Barco om
kwaliteitsproducten te leveren. Een product met
een gekende bug verkopen zou de relatie met
de klant op het spel zetten. Hoewel het belangrijk is om deadlines te halen, kan dit geen excuus
zijn om inferieure software te vermarkten. Dit
zal meer schade aan het imago van de onderneming toebrengen dan een kleine vertraging
in de lanceringsdatum. Patches of tijdelijke
oplossingen kunnen soms gepast zijn maar dit
dient onderzocht en beslist te worden door het
Quality departement en tot de finale oplossing
verder opgevolgd te worden.

• op geen enkele manier kunnen worden gezien als smeergeld, steekpenningen of een schending van lokale wetten
of ethische normen. Het onderliggende motief dient duidelijk het aanbieden van een relatiegeschenk te betreffen
en moet een screening met “gezond verstand” kunnen
doorstaan.
• niet door anderen kunnen worden geïnterpreteerd als iets
wat een bepaalde beslissing kan beïnvloeden of een wederzijdse verplichting kan creëren;
• het vermogen van een persoon om een faire en objectieve
zakelijke beslissing te nemen niet in het gedrang brengen
of de indruk wekken dat deze in het gedrang komt.
Verschillende lokale beleidslijnen omtrent relatiegeschenken werden uitgewerkt omdat de praktijken en wetgeving
in belangrijke mate kunnen verschillen van land tot land of
regio tot regio. De lokale beleidslijnen specifiëren in detail
welke geschenken aanvaardbaar zijn en daarom kunnen
aangeboden worden in een specifiek land of regio.

*

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
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Relaties met leveranciers

Ethisch dilemma
Mijn collega heeft een relatiegeschenk
aangeboden aan één van onze klanten,
merkwaardig genoeg een aantrekkelijke jonge
dame. Persoonlijk denk ik dat dit ongepast was
omdat het geschenk te duur was vergeleken
met het normale bedrag dat we spenderen of
de zakelijke waarde van het contract. Wat dien
ik te doen?
De Code stelt duidelijk dat de geldelijke waarde
van een geschenk redelijk dient te zijn en nooit
anders mag aanzien worden dan een relatie
geschenk. Het concept “redelijke waarde”
wordt verduidelijkt in de lokale beleidslijnen.
Indien de geldelijke waarde van het geschenk
de indicatieve waarde vermeld in de lokale
beleidslijn overschrijdt, dien je dit zonder twijfel
te melden. Zelfs indien de waarde redelijk is,
dan nog dient dit geval gemeld te worden
indien er twijfels zijn omtrent de al dan niet
zakelijke bedoelingen van het geschenk.

Barco baseert haar wereldwijde relaties met leveranciers op
fundamentele begrippen als eerlijkheid, rechtvaardigheid,
wederzijds respect en niet-discriminatie.
Wij willen langetermijnrelaties en partnerships opbouwen met
onze leveranciers. Daarom moeten alle relaties op een billijke
manier worden behandeld in het belang van alle betrokken
partijen.
Elke medewerker moet het toekennen van orders in naam
van Barco op dusdanige wijze organiseren dat geen enkele
leverancier een competitief voordeel bekomt door het
uitsluiten van concurrenten, het definiëren van op maat
gemaakte specificaties of het beperkt ter beschikking stellen
van relevante informatie aan bepaalde leveranciers.
Barco verwacht van haar leveranciers dat zij dezelfde
ethische standaarden hanteren. Iedereen die betrokken
is bij het aankoopproces dient er over te waken dat onze
leveranciers hun werknemers rechtvaardig behandelen, hen
een v eilige en gezonde werkomgeving bieden, de milieu
normen respecteren en de afgesproken kwaliteit leveren
tegen c
 ompetitieve prijzen.
Situaties met belangenconflicten zoals overdreven geschenken, steekpenningen, enz. vormen een belangrijk risico in de
omgang met leveranciers.
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Relaties met overheid & overheidsambtenaren

Ethisch dilemma
Ik heb een dure fruitmand van een leverancier
als relatiegeschenk ontvangen. Hoewel ik dit
niet kon weigeren, voel ik mij oncomfortabel
naar mijn collega’s toe. Ik zou dit willen
schenken aan een liefdadigheidsinstelling,
maar ik vrees dat het rot zal zijn alvorens
ik er iets mee kan doen. Kan ik dit gewoon
meenemen naar huis?
In feite had je dit nooit mogen aanvaarden.
Maar dit is niet steeds mogelijk en de vraag is
nu wat je dient te doen nadat je het aanvaard
hebt. Het is duidelijk dat in ontvangst genomen
geschenken de onderneming toebehoren;
je dient er dus mee om te gaan in het belang
van de onderneming. Gelet op het bederfbaar
karakter van fruit, is het moeilijk om de mand
aan liefdadigheid, een door de onderneming
georganiseerde wedstrijd, enz. te schenken. In
dit geval zou een goede oplossing erin bestaan
om ze met iedereen van het departement te
delen.

Het is verboden rechtstreeks of onrechtstreeks geld of iets
anders van waarde aan te bieden of betalingen goed te keuren aan overheidsambtenaren met als doel een opdracht of
een gunstige positie te verkrijgen of te behouden. Niemand
mag een oneerbaar voordeel vanwege overheidsambtenaren
bekomen door toedekking, misbruik van bevoorrechte informatie, de onjuiste voorstelling van materiële feiten of andere
oneerlijke transacties.
Barco-producten worden soms door overheden gekocht.
Daarom eisen we dat de wetten en reglementen die de aankoop van goederen en diensten door overheidsinstanties
regelen, strikt worden nageleefd.

Ethisch dilemma
Ik ben een verkoper die voornamelijk
met overheden werkt. Een land dat zich
snel ontwikkelt heeft een belangrijke
overheidsopdracht uitgeschreven dat onze
aanwezigheid in de regio aanzienlijk zal doen
toenemen. Ik weet evenwel dat omkoping van
ambtenaren daar een gangbare praktijk is. Dien
ik deze markt te betreden en mee te doen met
de omkooppraktijken? Of dien ik gewoon het
bod in te dienen, wetende dat ik geen enkele
kans maak om te winnen?
Je mag nooit beloven om een ambtenaar te
betalen om een opdracht binnen te halen of
te behouden. Barco doet onder geen enkel
beding mee aan omkoping.
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Relaties met concurrenten
Barco is voorstander van vrije, eerlijke en open zakelijke
concurrentie, en zet zich in om op een ethische manier te
concurreren in overeenstemming met de wetten die concurrentie op de markt ondersteunen.
De mededingingswetgeving:
• Verbiedt overeenkomsten of afspraken onder concurrenten
die de mededinging vervalsen;
• Regelt de gedragingen van ondernemingen die een dominante marktpositie hebben;
• Verbiedt distributie-overeenkomsten die de mededinging
beperken door exclusiviteits- of prijsafspraken in bepaalde
regio’s;
• Vereist voorafgaande aanmelding en soms zelfs goed
keuring van fusies, overnames en bepaalde andere
transacties teneinde transacties te vermijden die de mededinging ernstig zouden inperken.
Barco concurreert sterk in de markt dankzij de verdiensten
van haar producten en diensten, de prijzen die ze hanteert en
het verdiende klantenvertrouwen. Concurrentiële informatie
wordt verzameld via gepaste openbare of andere wettelijke
kanalen. Informatie die onwettig of op onrechtmatige wijze
werd bekomen, onder andere door misleiding, inbraak, schending van privacy, of dwang wordt niet gebruikt .
Barco verwacht van haar medewerkers dat ze handelen in
overeenstemming met de hierboven genoemde principes.

Ethisch dilemma
Op beurzen ontmoet ik vaak de verkopers
van concurrende bedrijven en soms verblijven
we in hetzelfde hotel. Ik onderhoud een
vriendschappelijke relatie met hen en soms
komen we samen om iets te drinken. Tijdens de
conversatie groeide -informeel - het idee om
de verkopen geografisch op te splitsen om de
concurrentie te beperken. Ik heb dit natuurlijk
geweigerd, maar weet niet hoe ernstig zij dit
namen. Dien ik dit te melden?
Hoewel het om een informeel gesprek ging,
zou dit een inbreuk op de mededingingswetgeving kunnen uitmaken vermits het de
concurrentie kan beperken. Probeer dergelijke
conversaties te vermijden. Contacteer bovendien het juridisch departement om na te gaan
of jouw aanwezigheid op dit gebeuren jouw
integriteit in het gedrang zou gebracht kunnen
hebben en welke acties moeten o
 ndernomen
worden om jezelf en de onderneming te
beschermen tegen toekomstige risico’s.

Barco Ethische gedragscode
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Interacties met
het publiek
Barco is zich ten volle bewust van haar
verantwoordelijkheden en plichten tegenover
het publiek en de gemeenschappen waarin ze
actief is. Wij engageren ons om een drijvende
kracht in die gemeenschappen te zijn en
om goede burgers en buren te zijn in alle
locaties waar we professioneel actief zijn.

Barco Ethische gedragscode

33

Liefdadigheid, sponsoring en schenkingen

Politieke deelname

De levenskwaliteit in de lokale gemeenschappen verbeteren is belangrijk voor ons, en daarom ondersteunen we
onderwijs-, gezondheids-, sociale, culturele, burgerlijke en
milieu-initiatieven en moedigen we de betrokkenheid van
onze medewerkers aan. Alle deelnames in naam van Barco
aan liefdadigheidsactiviteiten, sponsoring en s chenkingen
moeten vooraf worden goedgekeurd door Corporate
Marketing1 .

Barco stelt zich neutraal op naar politieke partijen toe. Haar
fondsen of goederen mogen niet worden gebruikt voor
politieke campagnedoeleinden van om het even welke aard.
Wij respecteren de rechten van medewerkers om deel te
nemen aan persoonlijke politieke activiteiten die in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Wanneer ze zich
echter uitspreken over publieke kwesties, mogen ze nooit de
indruk geven dat ze spreken of handelen in naam van Barco.

Communicatie met het publiek
Ethisch dilemma
Mijn collega en ik organiseren een
liefdadigheidsevenement tijdens onze vrije
tijd. We printen de uitnodigingen wel op het
briefpapier van de onderneming. Ik vermoed
dat dit OK is vermits het om liefdadigheid
georganiseerd door Barco medewerkers gaat?
Het gebruik van Barco briefpapier voor een
privé-initiatief is verboden. Ofschoon dit
initiatief door Barco medewerkers wordt
georganiseerd, wordt het niet door Barco
gesponsord. Dit zou de verkeerde indruk
kunnen wekken dat Barco op één of andere
manier betrokken is bij de organisatie. Het zou
ook een gevaarlijk p
 recedent kunnen creëren;
wat is het verschil met een medewerker die
Barco materiaal gebruikt om de nieuwsbrief
van zijn voetbalploeg te printen? Barco is zich
echter bewust van het belang van liefdadigheidsinitiatieven. Het beste is om het Corporate
Marketing departement dat zich bezig houdt
met s ponsoring en liefdadigheid, te contacteren.

1
2

Zie Corporate Marketing portal op BarcoZone
Zie Corporate Communication & Investors Relations portal op BarcoZone

Barco wil nauwkeurig en consequent communiceren met het
publiek. Om zeker te zijn dat de wet nageleefd wordt en de
vertrouwelijkheid en Barco’s belangen beschermd worden,
mogen enkel zij die hiervoor een specifieke o pleiding
gevolgd hebben en wiens verantwoordelijkheden de communicatie met het publiek of de media omvatten, Barco
vertegenwoordigen. Wanneer een medewerker een mondelinge of schriftelijke vraag van een buitenstaander krijgt
naar een formeel standpunt van Barco, dan dient deze vraag
doorgegeven te worden aan Corporate Communication, of
– wanneer het financiële vragen of relaties met investeerders
betreft – aan Investor Relations2 .
Een medewerker die op een of andere manier naar Barco
of zijn relatie met Barco via de sociale media (vb. Facebook,
Linkedin, blogs enz.), moet de richtlijnen in acht nemen zoals
ze worden beschreven in de Code of Digital Conduct. Je
dient elk geval transparant, eerlijk en respectvol te handelen
en in je online-communicatie dezelfde discretie aan de dag
te leggen als wat men verwacht in offline-communicatie.

Code of Digital Conduct
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Richtlijnen inzake reclame en promotie

Ethisch dilemma
Mijn team staat op het punt om een zeer
innovatief product te lanceren waarop ik zeer
fier ben. Het persbericht vertrekt volgende
week maar ik wil de primeur aan een goede
vriend geven die een journalist met interesse
voor technologie is. Ik weet dat het product
meer aandacht in zijn magazine zal krijgen als
ik hem de informatie op voorhand bezorg dan
wanneer hij op het officiële persbericht moet
wachten. Aangezien dit duidelijk in het belang
van Barco is, zie ik niet in waarom dit een
probleem zou zijn.
Deze informatie prijs geven zou een slecht
idee zijn. Relaties met de pers behoren tot de
exclusieve bevoegdheid van Corporate Marketing en Investor Relations en alle informatie
moet door hen verdeeld worden. Zo kan Barco
op een gecoördineerde en beknopte wijze
communiceren. Hoewel het geen twijfel lijdt
dat jouw intenties goed zijn, dien je dit soort
van verzoek onmiddellijk door te geven aan
Corporate Marketing.

Barco-producten moeten succesvol zijn op basis van hun
kwaliteit en prestaties en op basis van de reputatie van de
onderneming in plaats van door valse of onethische promotieactiviteiten. Evenmin kunnen misleidende reclame of
bedenkelijke promotieactiviteiten worden goedgekeurd.

Barco Ethische gedragscode
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NALEVING VAN WETTEN,
REGLEMENTEN, PROCEDURES
EN RICHTLIJNEN
Barco wil alle geldende wetten en reglementen
naleven die betrekking hebben op haar
activiteiten. De onderneming verwacht ook
dat medewerkers alle corporate en lokale
Barco beleidslijnen en procedures volgen.
Vermits de wetgeving vaak complex is, veelvuldig wijzigt en
verschilt van land tot land, moet je het advies van het juridisch departement vragen telkens er twijfel rijst omtrent de
wettelijkheid van een actie of het uitblijven van een actie.
Elke medewerker moet onmiddellijk zijn leidinggevende
en het juridische departement op de hoogte brengen, van
zodra hij kennis krijgt van een onderzoek of audit van Barco
door een overheidsinstantie. Het is Barco’s beleid om medewerking te verlenen aan dergelijk onderzoek of audit, terwijl
Barco’s rechten gevrijwaard worden. Daarom is elke medewerker ertoe gebonden mee te werken aan elk onderzoek of
audit door overheidsinstanties en dit in nauwe samenwerking
met het juridisch departement.
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BEDRIJFSACTIVA
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Gebruik van
bedrijfseigendommen
Tenzij anders werd bepaald in specifieke
richtlijnen worden alle activa die eigendom
zijn van of geleased worden door Barco
uitsluitend gebruikt voor professionele
doeleinden. Bedrijfsactiva mogen niet
zonder gepaste goedkeuring worden
verkregen, gebruikt of gewijzigd.
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De activa van Barco moeten worden gekocht, gebruikt en
verwijderd ten gunste van de onderneming en haar aandeelhouders, en niet voor de persoonlijke verrijking van haar
medewerkers. Er mogen geen bedrijfsactiva gebruikt worden
voor onwettige praktijken.

Medewerkers mogen enkel vrij beschikbare software programma’s (open source software) gebruiken indien er een
legitieme technische of business gerelateerde noodzaak toe
is, en moeten alle toepasselijke licentievoorwaarden strikt
naleven.

De activa van Barco zoals bepaald in deze Code o
 mvatten
fabrieksuitrusting, voorraad, waardepapieren en cash,
kantooruitrusting, bedrijfswagens, hardware, software, enz.
Diefstal, opzettelijke beschadiging of opzettelijke vernietiging van bedrijfseigendommen leiden tot onmiddellijke
beëindiging van de tewerkstelling, in overeenstemming met
de lokale wetgeving. Software behoort ook tot de bedrijfsactiva. Software mag niet gekopieerd worden zonder
schriftelijke toestemming van de IT-afdeling. Er mag enkel
software met een licentie gebruikt worden. Illegale software
kan Barco blootstellen aan hoge boetes.

Medewerkers mogen noch software installeren die Barco’s
IT-beveiliging ondergraaft, noch software aankopen zonder
overleg met de IT afdeling.

Ethisch dilemma
Ik heb software gecopieerd van mijn
bedrijfscomputer naar mijn persoonlijke
computer. Zo kan ik ook wat werk voor
Barco thuis doen.
Copieer nooit software van je bedrijfscomputer
zonder het schriftelijk akkoord van het IT
departement. Veel software valt onder strikte
licentievoorwaarden en mag niet gecopieerd
worden zonder extra betaling.

Ethisch dilemma
Ik zou mijn laptop van het bedrijf willen
gebruiken om toegang te hebben tot rapporten
en data, maar ik wil niet dat de website
registreert dat ik voor Barco werk. Daarom
heb ik software geïnstalleerd die mijn identiteit
verbergt zodat ik niet kan opgespoord worden.
Dit is in het voordeel van Barco, niet?
Fout! Software die de identiteit verbergt, zal
niet alleen je activiteiten naar externe websites
toe verbergen maar kan ook je gebruikersidentificatie of laptop blootstellen aan kwaadaardig
gebruik. De activa van Barco mogen nooit
gebruikt worden om een identiteit na te
bootsen of om onethische of onwettelijke
daden te stellen.
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Gebruik van e-mail,
internet en sociale media
Beleidslijnen rond IT beveiliging, het gebruik
van e-mail en internet werden vastgelegd
door de IT-afdeling. Bovendien bevat de
Code of Digital Conduct een overzicht
van de gedragsregels rond het gebruik
van sociale media door medewerkers.
Download here the Code of Digital Conduct
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Barco’s IT-netwerk, e-mail en andere computerinfrastructuur
dient voornamelijk voor professioneel gebruik aangewend
te worden; zowel op kantoor als – wanneer van toepassing
– thuis. Barco’s IT-netwerk, e-mail en andere computerinfrastructuur mogen nooit gebruikt worden voor de toegang
tot of het verzenden, ontvangen of downloaden van inhoud
die ongepast is.
Tenzij dit bij wet verboden is, worden e-mailberichten op Barco-accounts beschouwd als bedrijfseigendom en behoudt
de onderneming zich het recht voor om toegang te krijgen
tot deze informatie en ze indien nodig te onthullen. Per land
wordt specifieke informatie verstrekt in overeenstemming
met de lokale wetgeving en arbeidsreglementen.
Medewerkers blijven steeds persoonlijk verantwoordelijk
voor de inhoud van de informatie die ze verspreiden via het
internet, e-mail of sociale media.

Ethisch dilemma
Ik heb een kantoorjob bij Barco, dus mijn
professionele email is steeds actief. Ik vind het
niet praktisch om meer dan één emailadres te
hebben, dus wanneer ik thuis ben gebruik ik
mijn professionele email en laptop computer
voor persoonlijke communicatie. Soms
ontvang en stuur ik emails door die sommigen
ongepast zouden kunnen vinden, maar omdat
ik dit van thuis uit doe tijdens mijn vrije tijd is dit
geen probleem, juist?
Fout! Het gebruik van jouw @barco.com adres
associeert de inhoud van de email onmiddellijk
met de onderneming. Zelfs indien het duidelijk
zou kunnen zijn dat de ongepaste emails op
jouw persoonlijk initiatief werden verzonden,
gebeurde dit nog steeds met infrastructuur van
de onderneming Hou er bovendien r ekening
mee dat de onderneming zich het recht voorbehoudt om toegang te verkrijgen tot
alle informatie en deze vrij te geven indien
dit noodzakelijk geacht wordt.
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Bedrijfsinformatie
Barco is eigenaar van alle informatie,
ongeacht de drager, die wordt gecreëerd
of gebruikt ter ondersteuning van haar
activiteiten. Deze informatie is een waardevol
bezit voor de onderneming en er wordt
verwacht dat iedereen ze beschermt
tegen ongeoorloofde bekendmaking.
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Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie is informatie die eigendom is van
Barco en niet publiek bekend wordt gemaakt.
Vertrouwelijke informatie omvat handelsgeheimen, personeelsdossiers, businessplannen en voorstellen, informatie
over capaciteit en productie, bestellingen, verkoopsresultaten,
-verwachtingen en -strategieën, klantenlijsten, prijslijsten
of -strategieën, leveranciersgegevens, R&D-informatie,
juridische gegevens enz., ongeacht of ze nu al dan niet uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” zijn aangegeven.
Jij dient de confidentialiteit te bewaren van informatie
die Barco, haar klanten, leveranciers, onderaannemers
en anderen aan jou toevertrouwen, behalve wanneer de
bekendmaking ervan is toegestaan of wettelijk wordt vereist.
Deze informatie mag enkel worden gedeeld met andere
medewerkers wanneer ook zij deze nodig hebben in het
kader van hun professionele taken. Je moet alle redelijke
inspanningen leveren om vertrouwelijke informatie in je bezit
te beschermen tegen onachtzame vrijgave. Het is uitdrukkelijk
verboden om de maatregelen die Barco heeft genomen voor
het beschermen van confidentiële informatie te omzeilen.
Wanneer je Barco verlaat, heb je nog steeds de plicht om
Barco’s vertrouwelijke informatie te beschermen en alle informatie in om het even welk formaat terug te geven aan Barco.
Je kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voordelen die je haalde uit ongepast gebruik van vertrouwelijke
informatie of voor eventuele schade die Barco lijdt als gevolg
van de ongepaste bekendmaking van dergelijke informatie.

Ethisch dilemma
Ik heb toegang tot transacties in het ERPsysteem specifiek voor mijn jobinhoud. Een
collega kan niet de transactie verrichten die ik
wel kan verrichten. Deze collega vraagt mij om
mijn gebruikersidentificatie en paswoord zodat
hij een transactie kan uitvoeren. Hij zou de
toelating voor deze transactie spoedig moeten
ontvangen, maar heeft ze nog niet. Mijn
gebruikersidentificatie en paswoord doorgeven
zou geen probleem mogen zijn omdat ik hem
zeer goed ken.
Fout! De gebruikersidentificatie en paswoord
worden op individuele basis aan de mede
werker toegekend. Toelatingen w
 orden aan de
gebruikersidentificatie gekoppeld. Door andere
personen toe te laten jouw identiteitsgegevens
te gebruiken, omzeil je de IT-beveiliging en
stel je het IT-systeem m
 ogelijk bloot aan
onrechtmatige toegang.
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Intellectuele eigendom

Ethisch dilemma
Ik heb toevallig het telefoongesprek van een
collega gehoord die onze financiële resultaten
meedeelde aan één van zijn vrienden.
Hoewel ik niet persoonlijk betrokken was in
de conversatie en niet verondersteld werd
deze gehoord te hebben, heb ik toch ernstige
bezorgdheden over de ethiek van het lekken
van manifest confidentiële informatie. Wat kan
ik doen?
Het delen van niet-publieke informatie van de
onderneming met een derde is onwettig en
onethisch. Het is duidelijk dat jouw collega de
Code schendt. Meldt dit incident onmiddellijk!

Intellectuele eigendom wordt beschouwd als een specifiek
type vertrouwelijke informatie en bevat handelsmerken,
domeinnamen, patenten, industriële ontwerpen, auteursrechten, handelsgeheimen, know-how, enz. Het is het
resultaat van ideeën, hard werken en innovatie van vele Barco
medewerkers en van aanzienlijke investeringen in planning,
onderzoek en ontwikkeling. Intellectuele eigendom geeft ons
een belangrijke concurrentiekracht op de markt.
Je bent wettelijk verplicht om de intellectuele eigendom van
Barco te allen tijde te beschermen.
Alle uitvindingen, ideeën en ontdekkingen die gedaan w
 orden
tijdens het werk, zijn eigendom van Barco en mogen niet
voor eigen profijt worden gebruikt.
Barco respecteert de geldende intellectuele eigendomsrechten van anderen en reproduceert of gebruikt dergelijke
eigendomsrechten niet, tenzij dit is toegestaan door een
licentieovereenkomst of bij wet.

Ethisch dilemma
In mijn vorige job heb ik een innovatieve
energievoeding voor een specifiek product
ontwikkeld. De ontwikkeling van dit product
werd echter stop gezet zodat mijn ontwerp
nooit gebruikt werd. Momenteel, bij Barco, zijn
we een oplossing aan het ontwikkelen dat baat
zou kunnen hebben bij dezelfde technologie.
Vermits het vorige toestel nooit op de markt
gebracht werd, kan ik mijn oud idee gewoon
gebruiken, niet? ...omdat ik waarschijnlijk de
enige ben die het zich herinnert.
Dit is een grijze zone, vermits jouw vorige
werkgever de intellectuele e
 igendomsrechten
over de technologie bezit. Bijgevolg dien je
het juridisch departement in kennis te s tellen
van deze zaak zodat de juiste actie
kan ondernomen worden.
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Voorwetenschap
De bestuurders en werknemers van een beursgenoteerd
bedrijf zoals Barco, evenals hun naaste familieleden vallen
onder toepassing van specifieke wetgeving omtrent voorwetenschap.
Voorwetenschap is informatie van precieze aard die niet
publiek gemaakt werd betreffende, rechtstreeks of onrechtstreeks, Barco en haar aandelen, en die, indien ze publiek
gemaakt zou worden, waarschijnlijk een belangrijk effect
heeft op de koers van haar aandelen. Het is verboden om
voorwetenschap bekend te maken, ongeacht of deze betrekking heeft op Barco of een ander genoteerd bedrijf. Indien je
voorwetenschap verkrijgt, moet je hier de General Counsel**
van in kennis stellen en de nodige maatregelen treffen om
de vertrouwelijke aard ervan te vrijwaren.
Het gebruik van voorwetenschap om te handelen, of anderen
voor te stellen te handelen, is zowel onethisch als illegaal.
De beleidslijnen ter voorkoming van marktmisbruik bepalen
de regels betreffende voorwetenschap en transacties door
personen met voorwetenschap.
Deze beleidslijnen zijn van toepassing op medewerkers in
kritieke functies zoals het divisioneel, financiëel of regionaal
management. Medewerkers die betrokken zijn bij handel met
voorwetenschap, door ofwel persoonlijk te v erhandelen of
door vertrouwelijke informatie bekend te maken aan a
 nderen,
kunnen onmiddellijk ontslagen en vervolgd worden. Door de
complexiteit van handel met voorwetenschap, en de strenge
straffen die erop kunnen volgen, dient steeds advies gevraagd
te worden aan de General Counsel** voor alle kwesties hieromtrent.

**

Contactgegevens: zie achteraan document

Ethisch dilemma
Bij nazicht van het - nog niet gepubliceerde
- jaarverslag, stelde ik vast dat de omzet van
Barco veel hoger is dan verwacht. Dit zal zeker
aanleiding geven tot een aanzienlijke stijging
van de koers van het aandeel. Welnu, ik weet
dat het onwettelijk is indien ik aandelen koop
of deze informatie deel met anderen, maar het
kan geen kwaad om mijn broer te adviseren
om Barco aandelen te kopen zonder hem te
zeggen waarom, ofwel?
Personen advies geven door gebruik te maken
van confidentiële informatie is hetzelfde als
zelf misbruik maken van deze informatie. Het is
hetzelfde als koersgevoelige informatie delen,
zelfs als je zelf helemaal niets hebt vrijgegeven.
Je kan jezelf bloot stellen aan strafrechtelijke
sancties, naast disciplinaire sancties door Barco.
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BEDRIJFSDOCUMENTATIE
EN PUBLICATIES

49

50

Barco Ethische gedragscode

Bedrijfsdocumentatie
Barco zet zich in om volledige, nauwkeurige
en betrouwbare documentatie van zijn
bedrijfsactiviteiten bij te houden.
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Bedrijfsdocumentatie omvat de gegevens die door een
Barco-entiteit worden gecreëerd of ontvangen in de loop
van haar business en die kunnen dienen als bewijs van een
transactie of situatie. Bedrijfsdocumentatie is niet specifiek
gebonden aan bepaalde media of formaten. Voorbeelden
zijn facturen, uitvoerdocumenten, verzendnota’s, certificaten
van oorsprong, verslagen van vergaderingen, resultaten van
kwaliteitstests, boekhoudregisters, contracten, businessplannen, enz.
Het doelbewust creëren van valse of misleidende documentatie en het manipuleren van documentatie is streng
verboden.
Alle stukken, documenten en berichten met betrekking tot
Barco moeten gepast en nauwkeurig worden verwoord om
weer te geven dat Barco bezorgd is om veilige en ethische
ondernemingspraktijken.

Boekhoudkundige en financiële stukken
Barco’s boekhoudkundige en financiële stukken moeten
nauwkeurig en fair de transacties en financiële toestand van
de onderneming weerspiegelen, op voldoende g
 edetailleerde
wijze en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde
en goedgekeurde boekhoudkundige principes, praktijken en
procedures en de geldende overheidsreglementering zijn.
Er wordt van elke medewerker verwacht dat hij financiële
integriteit aan de dag legt bij de verwerking van boekhoudkundige en financiële gegevens.
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Er moet speciaal gelet worden op:
• Ongepast vervroegd of vertraagd erkennen van uitgaven
of inkomsten: transacties moeten tijdig en volledig worden
verwerkt;
• Opbrengst- en ordererkenning: bestellingen en inkomsten
kunnen enkel erkend worden als aan alle voorwaarden is
voldaan zoals vastgelegd in specifieke beleidslijnen;
• Ongepaste, misleidende, onvolledige of frauduleuze documentatie: elke betrokken medewerker is verantwoordelijk
voor de verwerking en het bijhouden van de juiste financiële documentatie.

Ethisch dilemma
De verkopen waren laag vorig jaar, maar
we slaagden er toch in om een groot aantal
producten in januari te verschepen. Zou
het niet slim zijn om de verschepingsdata
te veranderen naar eind december om de
resultaten van vorig jaar op te kloppen?
Uiteindelijk zullen de goederen al lang hun
bestemming bereikt hebben tegen dat het
jaarverslag verspreid wordt.
Het invoeren van foutieve verschepingsdata
gaat in tegen de regels van correcte financiële
verslaggeving en is dus onaanvaardbaar. Zelfs
als je denkt dat niemand het zal opmerken,
druist dit nog steeds tegen de wet in.
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Documentatie met persoonlijke gegevens

Beheer van documentatie

In onze huidige samenleving is de bescherming van de privacy van een individu belangrijk. Bedrijfsdocumenten kunnen
persoonsgegevens bevatten, zoals adres, leeftijd, geslacht,
medische gegevens of zelfs een IP-adres dat een individu
gebruikt.

Als documentatie niet goed wordt bijgehouden, kan dit
ernstige gevolgen hebben. Barco zet zich in om haar documentatie consequent, systematisch en betrouwbaar bij te
houden zodat ze meteen kunnen worden opgevraagd als
dit om juridische, regelgevende of operationele redenen
nodig is.

Barco is onderhevig aan de wetgeving die in verschillende
rechtsstelsels geldt ter bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Jij dient te handelen in overeenstemming
met deze privacywetgeving bij het verzamelen, verwerken
en verspreiden van persoonsgegevens van medewerkers,
klanten, leveranciers of andere individuen.
Dit houdt in dat je enkel persoonsgegevens kan verzamelen
voor legitieme redenen. Bovendien mag je geen overtollige
persoonsgegevens bijhouden, mag je persoonsgegevens niet
gebruiken voor een ander dan hun originele doel en mag je
deze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Alle juridische entiteiten van de Barco groep moeten
richtlijnen hebben met betrekking tot het bijhouden van
bedrijfsdocumentatie, op basis van specifieke wettelijke
bepalingen of corporate beleidslijnen. Jij wordt geacht deze
lokale beleidslijnen voor het bijhouden van documentatie
na te leven.

Ethisch dilemma
In mijn departement is het een gangbare
praktijk om betalingen voor maaltijden tijdens
zakenreizen als advertentie-onkosten te
boeken. Het geboekte bedrag is correct
zodat enkel de categorie in feite verkeerd is.
Kan dit een probleem zijn?
Verschillende wetten verplichten dat boekhoudstukken op een correcte manier moeten
bijgehouden worden met redelijke opgave
van hun aard. Gewoon ervoor zorgen dat het
geboekte bedrag correct is, schendt de wet en,
bijgevolg, de Code.
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Publicaties van
de onderneming
Barco is wettelijk verplicht om op periodieke
basis het publiek te informeren over haar
business en financiële situatie.
Elke medewerker die meewerkt aan de opstelling of verspreiding van deze publicaties, of die bewust informatie verstrekt
die kan worden gebruikt bij de opstelling van deze publicaties,
is wettelijk en ethisch verplicht om ervoor te zorgen dat de
inhoud van de publicaties nauwkeurig en volledig is, en op
tijd wordt verstrekt.
Alle publicaties van de onderneming moeten worden
nagezien en goedgekeurd door het Investor Relations
departement voordat ze worden vrijgegeven.
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ETHISCH ADVIES VRAGEN
EN INBREUKEN MELDEN
Bij twijfel over de ethische aard van
een transactie of situatie dien je advies
in te winnen. Als je weet hebt van een
inbreuk op de Code, moet je dit melden.
Dat geldt ook voor vermoedelijke inbreuken
waarvoor je redelijke aanwijzingen hebt.

DENK

LEES

SPREEK

HANDEL
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Met wie contact opnemen
Indien je nalaat gekende of vermoede inbreuken te melden
of om advies in te winnen in twijfelachtige situaties, bega
je zelf een ernstige inbreuk op de Code die tot disciplinaire
maatregelen kan leiden in overeenstemming met de lokale
wetgeving en/of arbeidsreglement. Noteer dat het uitermate
belangrijk is om zoveel mogelijk details te geven bij het
melden van inbreuken of inwinnen van advies.

Ethisch dilemma
Tijdens een zakenreis naar Dubai was mijn
baas vergezeld van zijn vrouw en twee
kinderen. Hoewel ik zeker weet dat zij voor
hun vliegticketten betaald hebben, stelde
ik wel vast dat mijn baas betaalde voor hun
maaltijden en verblijf met de kredietkaart van
de onderneming. Hij vroeg het dienstpersoneel
om restaurantnota’s voor één persoon in
plaats van vier op te maken, hetgeen zij deden.
Dien ik dit te melden, zelfs indien er maar een
beperkte vorm van fraude is?
Dit is ongepast gebruik van de middelen van de
onderneming en moet daarom altijd gemeld
worden. Dergelijk gedrag kan niet aanvaard
worden. Zelf indien je dit een onbelangrijke
zaak beschouwt, moet ze alleszins van meer
nabij onderzocht worden.

*

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document

• Algemeen
Om ethisch advies te vragen of een inbreuk te melden, kan
je in de eerste plaats contact opnemen met jouw leiding
gevende *, HR- business partner*, de Legal and Compliance
Manager* of om het even welk lid van het lokale management in wie je vertrouwen hebt. Indien je dit wenst, kan je
ook contact opnemen met een lid van het Ethisch Comité *.
Indien je onvoldoende aandacht of gehoor krijgt, neem dan
altijd contact op met iemand anders uit bovenstaande lijst
of zelfs de CEO indien nodig.
Iedereen aan wie een melding of verzoek gericht wordt, moet
een lid van het Ethisch Comité * hierover inlichten.
Voor thema’s die in België via wetgeving (arbeidsreglement,
CAO...) worden geregeld, verwijzen we naar de desbetreffende procedures (pestwet/CAO 100 betreffende preventie
alcohol- en drugsbeleid binnen Barco) of daartoe bevoegde
personen (vertrouwenspersoon, bedrijfsarts,...).
• Ethisch meldpunt
Elk verzoek voor ethisch advies, of meldingen van inbreuken
of vermoede inbreuken mag ook aan het Ethisch Comité *
gericht worden door een e-mail te sturen naar:
ethics@barco.com

Barco Ethische gedragscode

Confidentialiteit
Alle vragen en meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Als er een melding of verzoek aan jou gericht wordt, dan
is het jouw taak ervoor te zorgen dat de identiteit van de
melder/vrager vertrouwelijk blijft in alle stadia van het proces.

Anonimiteit
Vermits volledige vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd, is
het beter om niet anoniem vragen om advies te stellen of
inbreuken of vermoedelijke inbreuken te melden.
In geval van een anonieme melding is het onmogelijk om
contact met jou op te nemen teneinde meer informatie te
bekomen. Dat kan een mogelijk onderzoek aanzienlijk vertragen of ervoor zorgen dat een onderzoek wordt gesloten
als er niet voldoende informatie werd verstrekt.
Indien je iets anoniem wenst te melden kan je dit doen door
middel van een anonieme private email account. Op deze
manier is het mogelijk om een anonieme interactie doorheen
het proces te hebben in antwoord op de initiële melding of
verzoek.

Bescherming tegen vergelding
Barco neemt geen maatregelen tegen iemand die te goeder
trouw een inbreuk of mogelijke inbreuk meldt en tolereert
ook niet dat die persoon op enige manier zou geïntimideerd
worden. Misbruik van het meldingssysteem kan echter wel
leiden tot disciplinaire maatregelen.

Ethisch dilemma
Er is een vacature voor een managementpositie in mijn departement. Er zijn twee
kandidaten: de hard werkende, low profile
dame Arleen en de minder bekwame, high
profile man, Marvin genaamd. Marvin vertelt
vaak grappen die neigen naar seksisme.
Ofschoon het nooit iemand gestoord heeft,
zou ik dit kunnen melden om de promotie
in het voordeel van Arleen te doen kantelen.
Uiteindelijk zou dit ook in Barco’s beste belang
zijn.
Een collega valselijk beschuldigen is een
zeer zwaar vergrijp. Zelfs indien je denkt dat
het meer schade voorkomt, dan nog kan het
niet aanvaard worden. In deze zaak dien je je
ertoe te beperken de zaken te melden die een
persoon effectief deed en de normale selectieprocedure zijn gang laten gaan.
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REACTIE VAN DE
ONDERNEMING
Vragen om ethisch advies worden prompt en
in detail beantwoord met een verduidelijking
van Barco’s standpunt en eventueel een
actieplan. Voor elke gemelde inbreuk
of vermoede inbreuk wordt onderzocht
welke volgende stappen genomen moeten
worden. De onderneming onderzoekt
op gepaste wijze elk gemeld gedrag dat
in strijd is of kan zijn met de Code.
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Barco heeft een Ethisch Comité * bestaande uit de G
 eneral
Counsel **, de Chief HR Officer** en de Interne Audit
Manager**. Het Ethisch Comité * ziet er nauw op toe dat elke
vraag voor ethisch advies of elke gemelde inbreuk of vermoede inbreuk gepast wordt opgevolgd. We merken hierbij
op dat elk lid van het Ethisch Comité * gemachtigd is om
rechtstreeks contact op te nemen met een lid van de Raad
van Bestuur. Dit waarborgt dat meldingen indien nodig tot
op het hoogste niveau van de onderneming raken.
Barco neemt de gepaste corrigerende maatregelen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit kan inhouden
dat de bevoegde overheden worden ingelicht. Iedereen
wordt verondersteld volledig mee te werken met enig onderzoek naar vermoedelijke inbreuken.
Indien dit mogelijk en gepast is, wordt de persoon die een
melding gedaan heeft op de hoogte gehouden van de vooruitgang van het opvolgingsproces.

Ethisch dilemma
Vorig jaar heb ik het seksistisch gedrag van
één van mijn collega’s gemeld. De klacht werd
confidentieel behandeld zoals ik had gevraagd.
Hij veranderde echter zijn gedrag niet. Moet
ik dit opnieuw melden? Ik heb schrik dat hij
weerwraak zal nemen tegen de klager.
Indien je zijn daden als een inbreuk op de
Code beschouwt, dan zou dit altijd moeten
gemeld worden. Onthou dat jij het slachtoffer
bent en dat je volledig zal beschermd worden
door Barco. Omdat je vorige inspanningen niet
succesvol bleken, zou je echter via een ander
kanaal dit kunnen proberen te melden. De Code
overtreden is ernstig; deze tweemaal overtreden
is totaal onaanvaardbaar!
*
**

Zie hoofdstuk “Definities” achteraan dit document
Contactgegevens: zie achteraan dit document
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DISCIPLINAIRE
MAATREGELEN
Als je de verantwoordelijkheden die in deze
Code worden vastgelegd niet naleeft, dan
kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen
en in het uiterste geval tot beëindiging
van jouw tewerkstelling. Alle disciplinaire
maatregelen zullen worden genomen in
overeenstemming met de lokale wetgeving.
Deze disciplinaire maatregelen kunnen ook
opgelegd worden voor gedrag dat onethisch
en ongepast is, zelfs als het gedrag niet
specifiek aan bod komt in deze Code.

Barco Ethische gedragscode

AANZETTEN
TOT INBREUKEN
Anderen vragen of dwingen om de Code te over
treden, staat gelijk aan zelf de Code overtreden.
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DEFINITIES
Medewerker:

Legal and Compliance Manager:

Een medewerker wordt gedefinieerd als elke werknemer,
tijdelijke werknemer, stagiair, bediende, directeur of elk
managementlid die tewerkgesteld is door de Barco Groep.
Met een medewerker wordt bedoeld zowel een vrouwelijke
als mannelijke medewerker.

Persoon die voor elke bedrijfslocatie is aangesteld als verantwoordelijke voor de naleving van de lokale wetgeving,
en de lokale en algemene procedures en policies van Barco.
De Legal and Compliance Manager wordt voor elke medewerker vermeld in de “Who is Who”- functiebeschrijvingen
op BarcoZone.

Ethisch Comité:
Business gemeenschap:
Comité samengesteld uit de General Counsel, de Chief
HR Officer en de Interne Audit Manager; verantwoordelijk
voor het opvolgen van vragen, escalaties of eventuele
overtredingen van deze Code.
Leidinggevende of directe leidinggevende:
Vaste rapporteringslijn van een medewerker zoals bepaald
in de “Who is Who”-functies op BarcoZone.
HR Businesspartner:
HR-verantwoordelijke van een medewerker zoals bepaald
in het HR-organisatieschema dat is terug te vinden op het
HR-portal op BarcoZone.

In deze Code wordt de business gemeenschap van Barco
gedefinieerd als alle personen of entiteiten waarmee Barco
zakelijke relaties in de ruimste zin van het woord onderhoudt.
Dit omvat klanten, leveranciers, onderaannemers, agenten,
distributeurs, consultants, nijverheidsexperts, concurrenten,
gevolmachtigden, regeringen, enz.
Relatiegeschenken:
Relatiegeschenken worden gedefinieerd als “een geschenk,
cadeau, gastvrijheid of gunst waarvan de marktwaarde niet
wordt betaald door de ontvanger ervan”. Relatiegeschenken
kunnen een tastbare of ontastbare vorm aannemen, zoals
maaltijden, amusement, recreatie, transport, kortingen, promotie-items enz.

Ethisch Comité
ethics@barco.com

Interne Audit Departement
internal.audit@barco.com
Tel.: +32 (0)56 262 244
General Counsel / Compliance Officer
compliance.officer@barco.com
Tel.: +32 (0)56 262 245
Corporate HR / Chief HR officer
chief.hr.officer@barco.com
Tel.: 32 (0)56 262 206
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