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Deze Gedragscode vormt een overzicht van onze inzet om op ethische wijze zaken te doen. De code biedt 
richt- en beleidslijnen die beschrijven hoe wij ons bedrijf voeren, en helpt ons bij het volgen van consistent 
hoge gedragsnormen in de hele groep, waardoor onze reputatie wereldwijd wordt versterkt. Wij verwachten 
van onze zakenpartners en onze werknemers dat zij overeenkomstige hoge ethische normen op hun 
handelingen toepassen.  

De code moet onze werknemers en zakenpartners helpen bij het identificeren en vermijden van situaties 
waarin wetgeving en beste praktijk geschonden zouden kunnen worden. Het is niet altijd eenvoudig om de 
relevante wetgeving overal ter wereld te begrijpen, maar deze code, waarin het beleid van Halma 
betreffende omkoping en corruptie, belangenverstrengeling, handelen met voorkennis en klokkenluiden, 
wordt beschreven, richt zich op de belangrijkste gebieden. De code kan niet elke situatie behandelen dus 
als u er onvoldoende richtlijnen in vindt over het hanteren van een bepaalde situatie, dient u uw manager, 
MD, Sector Chief Executive of de Company Secretary van Halma om advies te vragen.  

Naleving van de code is niet alleen belangrijk voor Halma als bedrijf, maar ook voor elke afzonderlijke 
werknemer. Zo is omkoping illegaal en stelt het bedrijf bloot aan vervolging, boetes en reputatieverlies. 
Werknemers kunnen echter ook persoonlijk voor omkoping worden gestraft, door middel van boetes en in 
extreme gevallen zelfs gevangenisstraf. 

Als u zich bewust bent van werknemers of vestigingen die betrokken zijn bij strafbare feiten of in strijd met 
de Gedragscode handelen, dient u dit onmiddellijk aan uw manager, MD, Sector Chief Executive of de 
Company Secretary van Halma te melden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw klacht 
wellicht door uw lijnmanager wordt behandeld, kunt u gebruikmaken van het Klokkenluidersbeleid (zie 
pagina 17).  

Naleving van de code is in de hele Groep overal ter wereld verplicht. We delen allen de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we individueel en gezamenlijk deze code volgen. Ik weet dat 
ik op uw steun kan rekenen, en zal altijd doen wat ik kan om u te steunen op de juiste manier te handelen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Andrew Williams 

Chief Executive 
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INLEIDING TOT DE 
GEDRAGSCODE VAN HALMA 
 

Wat is de Gedragscode? 
• De code beschrijft de ethische normen die de activiteiten van 

Halma en zijn dochterbedrijven, zijn werknemers en 
zakenpartners moet bepalen. 

• De code geeft richtlijnen om te herkennen wanneer en waar 
ethische problemen zich voordoen, hoe zij kunnen worden 
vermeden, en wat moet worden gedaan als ze niet kunnen 
worden vermeden. 
 

Waarom hebben wij de code nodig? 

Er zijn drie belangrijke redenen voor het hebben van een 
gedragscode: 

Meer aandacht vragen voor ethische kwesties. 

• U moet zich realiseren dat er sprake is van een ethische 
kwestie voordat u er wat aan kunt doen. 

• De code markeert de voornaamste gebieden waar ethische 
problemen zich voordoen zodat iedereen weet waarvoor men 
op zijn hoede moet zijn. 

Zorgen voor een consistente reactie op ethische kwesties. 

• Als een bedrijf met activiteiten op wereldmarkten, begrijpt 
Halma dat landen wereldwijd qua zakelijke cultuur onderling 
verschillen.  

• Omdat Halma plc in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, 
vallen al onze vestigingen (en hun werknemers) niet alleen 
onder de omkopings- en corruptiewetgeving van de landen 
waarin zij opereren, maar ook onder de Britse wetgeving, die 
van toepassing is op de wereldactiviteiten van alle bedrijven 
die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd of door de Britse 
wetgeving worden geregeld.  

• Deze code geldt voor al onze dochtermaatschappijen en 
werknemers wereldwijd, zodat, ongeacht de plaatselijke 
zakelijke praktijken, wij consistent hoge ethische normen 
hanteren. 

Voor richtlijnen in specifieke situaties. 

• De wetten en regelgeving betreffende ethiek en corruptie 
over de hele wereld zijn onderling verschillend en zijn 
complex, en onwetendheid is geen verweer.  

• Het volgen van deze code moet betekenen dat wij consistent 
de wet (en de beste praktijk) naleven. 
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INLEIDING TOT DE 
GEDRAGSCODE VAN HALMA 
(ve rvo lg )  
Op wie is de code van toepassing? 
• De code is van toepassing op alle vestigingen, 

functionarissen en werknemers van Halma. 
• De zakenpartners van Halma moeten op de hoogte worden 

gesteld van de code, en moeten grotendeels 
overeenkomstige ethische normen in hun bedrijven hanteren.  
 

Waar is de code van toepassing? 

• Halma werkt wereldwijd en deze code is van toepassing op 
alle vestigingen in de wereld. 
  

Wanneer is de code van toepassing? 

• De code is te allen tijde van toepassing. 
• Nieuw overgenomen bedrijven passen de code toe vanaf de 

datum dat zij onderdeel van Halma uitmaken. 
 

Wat gebeurt er als iemand de code schendt? 

• Niet-nakoming is een zeer ernstige zaak, en kan leiden tot 
civiele of strafrechtelijke sancties tegen Halma, zijn 
werknemers en zakenpartners. Het kan ook leiden tot: 

o interne disciplinaire acties ten aanzien van 
werknemers, tot en met ontslag. 

o onmiddellijke beëindiging van overeenkomsten met 
zakenpartners. 
 

Meer informatie of verduidelijking 

• Vragen over de toepassing van de code, die niet lokaal 
kunnen worden beantwoord, moeten worden gericht aan de 
Company Secretary van Halma (zie pagina 20 voor 
contactgegevens). 
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ONDERSTEUNENDE 
INFORMATIE 
 

Woordenlijst 
In deze Gedragscode worden bepaalde termen gebruikt die de 
volgende betekenis hebben: 

Halma of Groep 

Halma plc en enige of alle dochtermaatschappijen. 

SCE 

Sector Chief Executive. 

Verbonden Persoon 

Iemand (een persoon of een bedrijf) die diensten voor of namens 
Halma verleent. Dit kunnen de volgende zijn: 

• Functionarissen en werknemers 
• Moeder- of dochterbedrijven. 
• Joint ventures. 
• Vertegenwoordigers, contractpersoneel en consultants, 

afhankelijk van hun contractvoorwaarden 

Overheidsfunctionaris 

Een persoon die hetzij: 

• aangesteld is in of gekozen voor enige vorm van 
wetgevende, administratieve of juridische functie van een 
land of territorium. 

• een publieke functie uitoefent voor of namens een land of 
territorium, of voor of namens een overheidsinstantie of 
overheidsonderneming van dat land. 

• een functionaris of vertegenwoordiger van een publieke 
internationale organisatie, zoals de VN is. 

Aanvullende informatiebronnen 

Elk onderdeel van de code kan een verwijzing bevatten naar 
aanvullende informatiebronnen, wat meestal procedurenotities 
van Halma zijn die een uitbreiding van de code zijn. Deze 
toelichtingen zijn beschikbaar op  Procedure Notes Portal. 

Als u geen toegang tot het Procedure Notes Portal heeft, kunt 
exemplaren van de documenten van uw manager of MD krijgen.  
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WAT IS OMKOPING? 
  
Uitgangspunten  

Omkoping is een strafbaar feit, beschreven als: 

‘het aanbieden, beloven of schenken van een financieel of ander 
voordeel, met de intentie om aan te zetten tot of een beloning te 
verstrekken voor de incorrecte uitvoering van een functie of 
activiteit.’ 

Het maakt niet uit of: 

• de persoon die de steekpenningen aanbiedt de persoon is 
die van de incorrecte prestatie profiteert. 

• de persoon die de steekpenningen ontvangt de persoon is 
die de incorrecte prestatie uitvoert.  

Beleid 

De hele Groep, vanaf de Raad van Bestuur van Halma plc, 
tolereert in geen enkele zakenactiviteit omkoping en corrupte 
praktijken. Dergelijke praktijken zijn nooit acceptabel en worden 
niet getolereerd. Derhalve: 

• mag u nooit steekpenningen accepteren. 
• mag u nooit trachten de acties van een derde ten opzichte 

van Halma te beïnvloeden door het aanbieden of betalen van 
steekpenningen. 

• mag u een Verbonden Persoon of enige andere zakenpartner 
nooit vragen of machtigen om steekpenningen namens u aan 
te bieden of te verstrekken. 

Richtlijn 

In hoofdlijnen zijn steekpenningen incorrecte financiële 
betalingen zoals smeergeld. Omdat een steekpenning echter 
daadwerkelijk het aanbod van een voordeel betreft, zijn er acties 
anders dan een eenvoudige betaling die als corrupt kunnen 
worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het verstrekken of ontvangen van overmatige gastvrijheid en 
geschenken (zie pagina 5). 

• Het verstrekken van ongepaste charitatieve donaties (zie 
pagina 7). 

• Het uitvoeren of verstrekken van politieke betalingen en 
steun (zie pagina 8). 

• Het uitvoeren van facilitaire betalingen (zie pagina 10). 
• Het uitvoeren van betalingen aan tussenpersonen die niet in 

verhouding staan tot de geleverde diensten (zie pagina 12). 

 

Belangrijke vragen 

U moet altijd over de redenen voor 
een actie nadenken, en als u twijfels 
heeft over de wettigheid of het doel 
ervan, dient u uzelf de volgende 
twee vragen te stellen: 

• Zou ik me op mijn gemak voelen 
mijn positie te rechtvaardigen 
als gegevens hiervan in een 
nationaal dagblad zouden 
verschijnen? 

• Zou ik er gelukkig mee zijn als ik 
zou ontdekken dat mijn grootste 
zakelijke concurrent dit zou 
doen? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘nee’ zou zijn, dan bestaan er 
duidelijk problemen en dient u uw 
manager, MD, SCE of de Company 
Secretary van Halma te raadplegen, 
voordat u tot actie overgaat. 

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E02 (‘Anti-bribery 
and corruption overview’), te vinden 
op het Procedure Notes Portal (zie 
pagina 3 voor toegangsgegevens). 
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ENTERTAINMENT, 
GESCHENKEN EN PROMOTIE-
UITGAVEN 

Uitgangspunten 

Geschenken en entertainment zijn nuttig voor het opbouwen en 
onderhouden van relaties tussen zakenpartners. Men kan ze 
echter beschouwen als een oorzaak van belangenverstrengeling 
als de ontvanger een verplichting ten aanzien van de gever 
opgelegd krijgt, waardoor de ontvanger er eerder toe is geneigd 
bij zakelijke beslissingen de voorkeur aan de gever te geven. Dit 
is met name het geval als de bestedingsniveaus excessief en 
onredelijk zijn in vergelijking met de status van de ontvanger of 
met lokale zakelijke gebruiken. 

Beleid 

• U mag nooit direct om een geschenk of gastvrijheid vragen. 
• Redelijke geschenken, gastvrijheid en andere promotie-

uitgaven mogen worden verstrekt of geaccepteerd voor zover 
zij: 
o een duidelijk zakelijk doel hebben. 
o gepast zijn ten aanzien van de senioriteit van de 

ontvanger en in overeenstemming zijn met de lokale 
zakelijke gebruiken. 

o niet bedoeld zijn om de acties van de ontvanger ten 
aanzien van de gever te beïnvloeden. 

o de plaatselijke wetten of de eigen gedragscode van de 
ontvanger niet overtreden. 

o zichtbaar zijn – op de juiste wijze goedgekeurd, 
vastgelegd en verantwoord. 

Richtlijn 

Er is niets verkeerd of ongepast aan het geven of ontvangen van 
kleine geschenken of redelijke entertainment en gastvrijheid – het 
probleem ontstaat wanneer moet worden beoordeeld wat gepast 
en ongepast is. Belangrijk hierbij zijn doel, waarde en 
zichtbaarheid.  
 
Doel 

• Geschenken en gastvrijheid moeten worden beschouwd als 
een duidelijke manier om de relatie op te bouwen en te 
onderhouden. Als er een kans bestaat dat ze worden 
beschouwd als een middel om de ontvanger te beïnvloeden 
of belonen, mogen ze niet worden aangeboden of 
geaccepteerd. Daarom is het beter om tijdens belangrijke 
punten in onderhandelingen het geven van geschenken of 
gastvrijheid te vermijden. 

• Er moet een zakelijk doel zijn voor gastvrijheid. Werknemers 
van de organisatie van zowel de gever als de ontvanger 
moeten bij elk evenement aanwezig zijn, anders is er geen 
mogelijkheid voor zakenbesprekingen. 

Belangrijke vragen 

Als u twijfels heeft over de 
wettigheid, het doel of de waarde 
van een geschenk of gastvrijheid, 
dient u uzelf de volgende vier vragen 
te stellen: 

• Zal het worden gezien als een 
intentie om de zakelijke 
beslissing van de ontvanger te 
beïnvloeden? 

• Wordt het verboden door de 
lokale wetgeving of de 
gedragscode van de ontvanger? 

• Betekent de waarde of aard 
ervan dat het accepteren ervan 
mij in verlegenheid brengt? 

• Betekent de waarde of aard 
ervan dat ik de goedkeuring van 
mijn MD moet hebben voordat ik 
het aanbied (of accepteer)? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘ja’ is, dient u uw manager, 
MD, SCE of de Company Secretary 
van Halma te raadplegen, voordat u 
tot actie overgaat. 

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance 
and registers’), te vinden op het 
Procedure Notes Portal (zie pagina 3 
voor toegangsgegevens). 
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ENTERTAINMENT, 
GESCHENKEN EN PROMOTIE-
UITGAVEN (vervo lg )  

Richtlijn (vervolg) 

• Gastvrijheid moet normaliter beperkt blijven tot werknemers 
die een directe verbinding hebben met het zakelijk doel van 
de activiteit. 

Waarde – redelijk of excessief? 

• Geschenken mogen nooit in contanten of equivalenten van 
contanten worden gegeven. 

• Geschenken moeten kleine gebaren zijn, die idealiter een 
vorm van marketingboodschap bevatten, en mogen 
doorgaans niet groter in waarde zijn dan £100 of het 
equivalent in de plaatselijke valuta. 

• Entertainment en gastvrijheid mogen normaliter niet groter in 
waarde zijn dan £250 of het equivalent in de plaatselijke 
valuta per persoon, en de evenementen mogen doorgaans 
niet langer dan een dag duren.  

• Niemand mag regelmatige of meerdere geschenken of 
gastvrijheid ontvangen als een manier om de grenzen te 
overschrijden. 

• Een vereiste om reis- of verblijfkosten te betalen of 
ontvangen, moet altijd vooraf door uw MD worden 
goedgekeurd. 

Zichtbaarheid 

• Voor het overschrijden van de bovenomschreven limieten 
voor geschenken en gastvrijheid, ongeacht of ze gegeven of 
ontvangen worden, dient u vooraf goedkeuring te krijgen van 
uw MD, die bovendien verplicht is om de gegevens, inclusief 
de rechtvaardiging voor het geschenk/de gastvrijheid, in een 
register te noteren dat door uw SCE en door 
Groepspersoneel wordt beoordeeld. Bovendien dient uw MD 
eventuele door u ingediende declaraties voor een dergelijke 
aanzienlijke kostenpost te tekenen, alvorens de declaratie 
wordt uitbetaald.  

• U moet verantwoording afleggen van de kosten van alle 
geschenken en entertainment die u verstrekt met gebruik van 
het standaard kostenrapportage- en goedkeuringsproces van 
uw bedrijf. U moet ervoor zorgen dat de kosten goed zijn 
geanalyseerd en voldoende details, uitleg en rechtvaardiging 
in de declaratie opnemen.  
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CHARITATIVE GIFTEN 

Uitgangspunten 
Het steunen van liefdadigheidsinstellingen is een goede en 
positieve daad, maar maakt niet echt deel uit van de 
bedrijfsfunctie van Halma. In plaats van het nemen van 
groepsbeslissingen over de voordelen van nuttige doelen, zorgt 
Halma er liever voor dat de belanghebbenden in het bedrijf de 
allerbeste beloning ontvangen, waardoor zij de mogelijkheid 
krijgen om hun persoonlijke belangen te steunen.  
 
Charitatieve uitkeringen kunnen problemen veroorzaken als ze 
worden gezien als een manier om gelden te gebruiken om 
derden te belonen door een doel dat zij belangrijk vinden te 
ondersteunen. 
 
Beleid 
 
De groep heeft geen charitatief donatieprogramma op grote 
schaal, maar verbiedt niet dat beperkt lokaal door bedrijven van 
Halma wordt gedoneerd, mits de donaties: 

• gering zijn ten opzichte van de omvang van het bedrijf, 
normaliter lager dan £250 (of plaatselijk equivalent) 

• worden verstrekt aan een geregistreerde 
liefdadigheidsinstelling, of een alom erkend en onafhankelijk 
equivalent, waarvan het doel ten goede komt aan een breed 
deel van de bevolking in plaats van een aantal personen. 

• niet worden verstrekt met de verwachting van een beloning. 
• niet in strijd zijn met de lokale wetgeving.  

Bedrijven van Halma mogen beurzen van studenten financieren 
als een positieve manier om hun plaatselijke gemeenschap te 
steunen, mits de middelen om de ontvanger te kiezen 
aantoonbaar eerlijk en open zijn.  
 
Er is geen intentie om werknemers ervan te weerhouden hun 
eigen inzamelingsacties en charitatieve donatieprogramma’s te 
organiseren. Deze moeten echter altijd met het plaatselijk 
management worden overeengekomen.  
 
Richtlijn 
 
Het is belangrijk dat dit soort onkosten transparant en 
goedgekeurd zijn, derhalve: 

• moet uw MD de betaling van charitatieve donaties binnen de 
bovenomschreven grenzen aftekenen. 

• moeten donaties die niet aan deze criteria voldoen, door de 
SCE worden afgetekend door de SCE en worden vermeld in 
een register dat door Groepspersoneel wordt beoordeeld.  

• moeten donaties duidelijk worden vastgelegd in de 
boekhouding en correct in de financiële verslaglegging 
worden weergegeven.  

Belangrijke vragen 

Als u twijfelt over de gepastheid van 
een charitatieve donatie, dient u 
uzelf deze vragen te stellen: 

• Weet ik zeker dat dit een 
bonafide liefdadigheidsinstelling 
is? 

• Staat de charitatieve instelling 
los van zakenrelaties? 

• Is de donatie krachtens lokale 
wetgeving toegestaan? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘nee’ is, mag u de donatie 
niet aanbieden zonder uw manager, 
MD, SCE of de Company Secretary 
van Halma vooraf te raadplegen.  

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance 
and registers’), te vinden op het 
Procedure Notes Portal (zie pagina 3 
voor toegangsgegevens). 
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POLITIEKE BETALINGEN EN 
BETROKKENHEID 

Uitgangspunten 

Halma is geen politieke organisatie en derhalve is het 
ondersteunen van plaatselijke politieke activiteiten, hetzij door het 
verstrekken van donaties of via andere vormen, moeilijk te 
rechtvaardigen. Bij relaties met politici en andere 
overheidsfunctionarissen kunnen waarschijnlijk ook vraagtekens 
worden gesteld met betrekking tot hun onderliggend doel, met 
name als de persoon invloed heeft op gebieden waarin het bedrijf 
activiteiten uitvoert. Er is echter ruimte voor correct politiek 
lobbyen wanneer de Groep de intentie heeft om zijn mening en 
zorgpunten openlijk aan beleidsmakers over te brengen. 

Beleid 

Het beleid van Halma is duidelijk: 

• Er bestaat een totaalverbod op politieke betalingen van enige 
soort door of namens de Groep. 

• Het gebruik van lobbyorganisaties om de mening van Halma 
te vertegenwoordigen is toegestaan mits zij onafhankelijk zijn 
en de relatie op de juiste wijze door uw SCE is goedgekeurd. 

• Voor het gebruik van politici of overheidsfunctionarissen als 
consultants, of het in dienst nemen van hen nadat zij hun 
functie hebben neergelegd, is een grondige beoordeling en 
goedkeuring van uw SCE nodig, voordat er overeenkomsten 
over relaties worden afgesloten.  

• U mag als individueel burger aan uw lokale politieke proces 
deelnemen, maar mag uw dienstverband of bedrijf niet bij 
deze deelname betrekken. 

Richtlijn 

Een politieke betaling is ‘een bijdrage, in contanten of in natura, 
gericht op het ondersteunen van een politiek doel’. 

Onder ‘politiek doel’ wordt o.a. verstaan: 

• Een politieke partij (of equivalent). 
• Organisaties die aan een partij zijn verbonden. 
• Onderzoek en lobbygroepen die op een partij zijn afgestemd. 
• Individuele politici. 
• Individuele kandidaten. 

Onder ‘bijdragen’ wordt o.a. verstaan: 

• Leningen, beloftes, geschenken, contributies, 
abonnementen. 

• Honoraria of kaartjes voor conferenties, diners of andere 
inzamelevenementen.  

Belangrijke vragen 

Als u twijfels heeft over een 
voorgestelde betaling of relatie, dient 
u uzelf de volgende vragen te 
stellen: 

• Is de ontvanger een politieke 
partij of politiek doel? 

• Is dit een relatie met een 
bekend overheids- of politiek 
persoon? 

• Wordt deze betaling of relatie 
gezien als een manier om 
ongepaste invloed te verkrijgen? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘ja’ is, dient u uw manager, 
MD, SCE of de Company Secretary 
van Halma te raadplegen voordat u 
de betaling uitvoert of de relatie 
aangaat. 

 
Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

 
Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance 
and registers’), te vinden op het 
Procedure Notes Portal (zie pagina 3 
voor toegangsgegevens). 
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POLITIEKE BETALINGEN EN 
BETROKKENHEID (vervo lg )  
  

Richtlijn (vervolg) 

• Betaling voor reclame in publicaties waarvan het hoofddoel 
geldinzameling in plaats van commercie is. 

• Betalingen aan charitatieve instellingen, lobbybedrijven en 
andere organisaties die gelden naar politieke partijen of 
personen sluizen. 

• Het leveren van diensten tegen een ander dan vol 
commercieel tarief of voor andere dan bonafide zakelijke 
doeleinden aan politiek partijen of personen.  

• Het (betaald of onbetaald) beschikbaar stellen van 
werknemers om werk voor politieke campagnes uit te voeren, 
behalve wanneer dit van de werknemer wordt geëist als 
gevolg van het lokale politieke systeem in het land van de 
werknemer, en wanneer de beschikbaarstelling is 
goedgekeurd door de SCE van de werknemer of de hogere 
manager die toeziet op de activiteiten in dat land.  
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FACILITAIRE BETALINGEN 

Uitgangspunten 

Facilitaire betalingen zijn ‘kleine officieuze betalingen die worden 
verstrekt om de uitvoering van een routine- of noodzakelijke actie 
waarop de betaler al een wettelijk of ander recht heeft te 
verzekeren of versnellen’. Deze zijn in bepaalde landen van de 
wereld gebruikelijk en zijn niet altijd illegaal krachtens de 
plaatselijke wetgeving, maar zijn steekpenningen en mogen niet 
worden betaald. 

Zij worden meestal door de ontvanger (veelal een 
overheidsfunctionaris) in contanten gevraagd, waarbij gebruik 
van hun officiële positie wordt gemaakt. Voorbeelden zijn: 

• Betalingen om goederen door de douane uit te klaren. 
• Betalingen om binnenkomst in/vertrek uit een land toe te 

laten als alle documentatie in orde is. 
• Betalingen om de vertraging van een bestelling te 

voorkomen. 

De omschrijving betreft geen officiële honoraria en kosten, zoals 
kosten voor het indienen van documenten, of de kosten van een 
betere service, bijvoorbeeld versnelde visumverwerking, mits de 
transactie open en transparant is en vergezeld gaat van een 
officieel betalingsbewijs. 

Beleid 

Facilitaire betalingen zijn steekpenningen en zijn niet acceptabel 
krachtens het omkoop- en corruptiebeleid van de Groep. Halma 
zet zich er, alleen en met anderen, voor in te streven naar de 
eliminatie ervan. 

Ze mogen niet door werknemers van Halma worden betaald en 
we mogen zakenpartners geen goedkeuring geven om ze 
namens Halma te betalen. Halma steunt elke werknemer of 
zakenpartner die weigert een facilitaire betaling uit te voeren. 

Richtlijn 

In sommige landen en sectoren zijn deze betalingen algemeen 
aanvaard. Door slechts te verklaren dat een kwestie 
onacceptabel is, verdwijnt deze niet. Er is krachtige actie voor 
nodig, die door iedereen die met de kwestie wordt 
geconfronteerd, moet worden genomen.  

U moet elke vraag om een facilitaire betaling ten sterkste 
weerstaan en Halma zal uw acties volledig steunen. 

  

Belangrijke vragen 

Als u reist naar of zaken doet in een 
land met een bekend probleem met 
facilitaire betalingen, dient u uzelf af 
te vragen:  

• Weet ik voldoende hoe ik eisen 
kan weerstaan? 

Als het antwoord ‘nee’ is dient u de 
positie met uw manager, MD, SCE 
of de Company Secretary van Halma 
te bespreken.  

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

 

Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E03 (‘Anti-bribery 
and corruption detailed guidance 
and registers’), te vinden op het 
Procedure Notes Portal (zie pagina 3 
voor toegangsgegevens). 
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FACILITAIRE BETALINGEN 
(Vervo lg )  

  

Richtlijn (vervolg) 
Gebruik de volgende technieken: 

• Neem op zakenreizen een kaart in de plaatselijke taal met u 
mee, waarop het beleid van het bedrijf wordt beschreven en 
die aangeeft dat het uitvoeren van dergelijke betalingen 
tegen de Britse wetgeving is. 

• Maak gedetailleerde aantekeningen van gesprekken waarin 
betalingen worden gevraagd. 

• Vraag om schriftelijk bewijs dat de betaling officieel 
noodzakelijk is. 

• Vraag om een officieel betalingsbewijs voor betalingen, met 
gegevens van de naam en het identiteitsnummer van de 
ontvanger. 

• Vraag om bevestiging van de supervisor/manager van de 
persoon die om betaling vraagt. 

• Vraag of u contact met uw bedrijf op kunt nemen om de 
kwestie en de te volgen lijn te bespreken.  

• Vraag of u contact met de plaatselijke ambassade/het 
plaatselijke consulaat op kunt nemen om de kwestie te 
bespreken en melden. 

Als u ondanks het gebruik van deze technieken toch de eis krijgt 
en u het gevoel heeft dat er een dreiging van fysiek geweld, 
verlies van vrijheid of een ander negatief effect op uw 
persoonlijke welzijn dreigt, moet u de betaling uitvoeren. U moet 
het vervolgens onmiddellijk aan uw manager en MD melden, die 
het op hun beurt aan uw SCE en aan de Groep zullen 
doorgeven.  

Alle facilitaire betalingen, zelfs die onder dwang zijn uitgevoerd, 
moeten op de juiste wijze in de financiële bestanden en 
verslagen van uw bedrijf worden vastgelegd en geanalyseerd. 

Bovendien moet u alle eisen die succesvol werden weerstaan 
melden zodat de mate waarin deze eisen voorkomen kan worden 
gevolgd en geslaagde verweerstrategieën kunnen worden 
vastgesteld.  
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ZAKENRELATIES 
  

Uitgangspunten 

Halma is betrokken bij veel zakenrelaties, die variëren van 
relaties geheel op basis van wederzijdse onafhankelijkheid, met 
klanten en leveranciers, tot relaties waarbij een zakenpartner 
namens Halma optreedt, zoals met vertegenwoordigers, 
contractpersoneel, consultants en andere tussenpersonen – die 
als ‘Verbonden Personen’ in de woordenlijst zijn opgenomen. 
Halma zou door acties van deze zakenpartners, met name van 
Verbonden Personen, bij corruptie betrokken kunnen raken. 

Beleid 

Halma vindt dat de basisprincipes van eerlijkheid en openheid die 
het op zijn handelingen toepast, ook moeten worden toegepast 
door de zakenpartners, die op de hoogte moeten zijn van de 
positie van Halma als beschreven in deze Gedragscode.  

Zakenpartners mogen nooit worden gevraagd of gemachtigd iets 
namens Halma te doen dat in strijd met deze Gedragscode is.  

Alle relaties moeten worden geregeld door een contract, of dit nu 
de eenvoudige leverancier/klantrelaties op grond van de 
verkoop/inkoopvoorwaarden zijn, of een specifieker contract 
zoals een vertegenwoordigers- of distributeursovereenkomst. 
Contracten moeten verwijzen naar de Gedragscode van Halma. 

Richtlijn 

Alvorens een relatie aan te gaan is het nuttig om een inzicht in de 
betreffende organisaties te verkrijgen, met name bij Verbonden 
Personen. Derhalve is het belangrijk dat u een gepaste 
hoeveelheid onderzoek of due diligence werk uitvoert om hun 
achtergrond te beoordelen en eventuele zorgpunten vast te 
stellen. Hiervoor bestaat een standaardprocedure, die is vermeld 
in Procedurenotitie E04 (zie aanvullende informatiebronnen). 

Bij het afsluiten van een contract moet u speciaal aandacht 
besteden aan de omvang van de beloning en de 
betalingsmethode om ervoor te zorgen dat deze 
overeenstemmen met de gebruikelijke commerciële praktijk en 
de mate van benodigde vaardigheid en activiteit.  

  

Belangrijke vragen 

De volgende zijn belangrijke vragen 
met betrekking tot zakenrelaties: 

• Wordt de zakenpartner 
beschouwd als een ‘Verbonden 
Persoon’, d.w.z. iemand die 
namens Halma optreedt? 

• Heeft due diligence of iets dat u 
weet of wellicht heeft gehoord 
eventuele zakelijke of ethische 
kwesties bij de zakenpartner 
aan het licht gebracht? 

• Bestaat er een formeel contract 
waarin de relatie wordt 
beschreven? 

• Verwijst dat contract naar de 
gedragscode van Halma? 

• Bevat het contract eventuele 
ongebruikelijke voorwaarden 
met betrekking tot compensatie 
of betaling? 

Indien een van de antwoorden bij u 
vragen oproept, dient u de positie 
met uw manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma te 
bespreken. 

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende informatiebronnen 

Procedurenotitie E04 (‘Business 
relationships and due diligence’), te 
vinden op het Procedure Notes 
Portal (zie pagina 3 voor 
toegangsgegevens). 
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NAUWKEURIGHEID VAN 
ADMINISTRATIE EN 
VERSLAGLEGGING 

Uitgangspunten 

De financiële en andere bestanden van de Groep vormen de 
basis voor zowel de wettelijke verslaglegging en bovendien de 
periodieke rapporten die door managers worden gebruikt om 
inzicht in de bedrijfsactiviteiten te krijgen en plannen voor de 
toekomst te maken. Fouten in de administratie van transacties, 
voor welke reden dan ook, betekenen dat de beslissingen van 
managers kunnen zijn gebaseerd op een onjuiste kijk op de 
situatie, met potentieel ernstige gevolgen voor het bedrijf. 
Opzettelijke vervalsing, vaak gebruikt in een poging een corrupte 
handeling te verbergen, kan ook frauduleus op zichzelf zijn en 
kan leiden tot civiele of criminele aansprakelijkheid zowel voor de 
overtreder als voor Halma zelf.  

Beleid 

Halma zal alle wetten, regelgeving en regels met betrekking tot 
administratie en verslaglegging die van toepassing zijn in de 
landen waarin het actief is, naleven. Het beschikt over beleid, 
procedures en controlepunten, ondersteund door formele 
beoordelingen en interne controles, om ervoor te zorgen dat 
naleving wordt bereikt. 

 
Richtlijn 

Verkeerde administratievoering of verkeerde verslaglegging is 
nooit te rechtvaardigen. Een poging om wangedrag te verbergen 
op alle behalve de zeer korte termijn, zal waarschijnlijk niet 
slagen, en hoewel de consequenties van een bekentenis 
aanzienlijk kunnen zijn, zijn de consequenties van de onthulling 
van een dekmantel nog veel slechter. 

Halma beschikt over talrijke beleidslijnen, procedures, 
verslaglegging- en controleprocessen die alle gericht zijn op het 
verzekeren dat administratie en verslaglegging nauwkeurig en 
volledig worden uitgevoerd. Deze lopen van basispunten zoals 
gestandaardiseerde documentatie, scheiding van functies, 
bevoegdheids- en goedkeuringsprocessen tot en met periodieke 
financiële beoordelingen en interne controles.  

Daarnaast dienen alle MD’s en FD’s jaarlijks te verklaren dat zij 
de juiste controles over hun activiteiten hebben uitgevoerd.  

  

Belangrijke vragen 

De volgende zijn belangrijke vragen 
met betrekking tot nauwkeurige 
administratie en verslaglegging: 

• Ben ik me bewust van enige 
verkeerde analyse of verkeerde 
vastlegging in de bestanden van 
mijn bedrijf? 

• Ben ik me bewust van fouten in 
goedkeurings- of andere 
controleprocessen? 

Als het antwoord een van deze 
vragen ‘ja’ is, dient u de positie met 
uw manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma te 
bespreken. 

 
Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende informatiebronnen 

Diverse Procedurenotities, te vinden 
op het Procedure Notes Portal (zie 
pagina 3 voor toegangsgegevens). 
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HANDELEN MET VOORKENNIS 
EN BEURSGEVOELIGE 
INFORMATIE 

Uitgangspunten 
 
De aandelenkoers van een genoteerd bedrijf als Halma plc wordt 
beïnvloed door een aantal factoren, meestal gekoppeld aan de 
financiële en commerciële prestatie van het bedrijf. Er zijn 
momenten waarop sommige werknemers over informatie over 
die prestatie beschikken die nog niet aan de markt is 
meegedeeld. Dit wordt wel ‘beursgevoelige informatie’ genoemd 
– vertrouwelijke informatie die van invloed kan zijn op de 
aandelenkoers – en het misbruik of de onrechtmatige 
bekendmaking daarvan is een strafbaar feit. 
 
Beleid 
 
Halma en zijn werknemers overal ter wereld leven alle wetten en 
regelgeving betreffende de controle op beursgevoelige informatie 
en restricties qua handel in aandelen op basis van dergelijke 
informatie na.  
Beursgevoelige informatie is uiterst vertrouwelijk en derhalve 
mag iemand die daarover beschikt hier geen voordeel van 
verkrijgen door middel van: 

• handel in aandelen die daardoor wordt beïnvloed (handel met 
voorkennis). 

• het doorgeven ervan aan anderen (onrechtmatige 
bekendmaking). 

Richtlijn 

 
De directeuren, bepaalde hogere functionarissen en werknemers 
van Halma (samen met de mensen die met hen verbonden zijn) 
overal ter wereld, zijn beperkt in hun vrijheid om in de aandelen 
van Halma plc te handelen krachtens de voorschriften van de 
Handelscode van de Britse Listing Authority (de Modelcode) en 
andere wetgeving op het gebied van handelen met voorkennis en 
marktmisbruik. 
 
Procedurenotitie A12 van Halma beschrijft de details van deze 
beperkingen en het goedkeuringsproces dat door directeuren en 
hogergeplaatste werknemers moet worden gevolgd voordat zij 
toestemming hebben om te handelen.  
Als u denkt dat u iets over Halma weet dat beursgevoelig zou 
kunnen zijn, moet u dit vertrouwelijk behandelen, en melden aan 
uw SCE en de Company Secretary van Halma, aangezien er 
wellicht een marktaankondiging moet worden gedaan. 
 
Afhankelijk van uw functie, kunt u wellicht ook in het bezit komen 
van beursgevoelige informatie over de zakenpartners van Halma. 
Als dit het geval is, mag u deze informatie niet aan anderen 
doorgeven of voor uw eigen persoonlijke voordeel gebruiken. 

Belangrijke vragen 

De volgende zijn belangrijke vragen 
met betrekking tot beursgevoelige 
informatie: 

• Weet ik iets over Halma dat de 
aandelenkoers van Halma plc 
zou kunnen beïnvloeden? 

• Weet ik iets over een 
zakenpartner die de 
koerswaarde van Halma plc zou 
kunnen beïnvloeden? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘ja’ is, dient u de positie met 
de Company Secretary, de Groeps-
FD of de CEO van Halma te 
bespreken voordat u enige 
gerelateerde actie onderneemt.  

Als u zorgpunten heeft 

• Vergroot uw inzicht in het 
Groepsbeleid door het 
betreffende beleid, de 
procedure en de 
procedurenotities (zie 
aanvullende informatiebronnen 
hieronder) te lezen.  

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 

Aanvullende informatiebronnen 

Procedurenotitie A12 (‘Inside 
information and dealing restrictions’), 
te vinden op het Procedure Notes 
Portal (zie pagina 3 voor 
toegangsgegevens). 
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BELANGENVERSTRENGELING  
  

Uitgangspunten 

Er doet zich belangenverstrengeling voor als het 
beoordelingsvermogen van werknemers of Verbonden Personen 
wordt beïnvloed door hun externe activiteiten of door relaties die 
direct of indirect strijdig kunnen zijn met hun rol bij Halma of de 
activiteiten of belangen van de Groep.  

Belangenverstrengelingen moeten zo mogelijk worden 
vermeden, maar indien dit niet mogelijk is moeten ze openbaar 
worden gemaakt en worden beheerd. 

Beleid 

Halma erkent dat werknemers het recht hebben om deel te 
nemen aan legitieme financiële, zakelijke en andere activiteiten 
buiten hun functie bij de Groep. Voor zover deze andere 
activiteiten echter van invloed zijn op hun vermogen hun functie 
bij Halma uit te voeren, of van invloed zijn (of door anderen 
worden gezien van invloed te zijn) op hun beoordeling, 
objectiviteit of loyaliteit ten aanzien van de Groep, moeten ze 
bekend worden gemaakt en mogelijk worden beëindigd. 

Richtlijn 

Er zijn twee gebieden waarop zich het meest waarschijnlijk 
conflicten kunnen voordoen – andere zakelijke activiteiten en 
persoonlijke relaties. 

Andere zakelijke activiteiten 

• U moet eventuele zakelijke activiteiten die u buiten de Groep 
uitvoert aan uw MD en SCE bekend maken en hun formele 
toestemming krijgen indien u ze wilt continueren. 

• U dient de toestemming van uw MD en SCE te krijgen 
voordat u een positie accepteert als functionaris of directeur 
van een ander bedrijf, zelfs als niet-uitvoerend directeur. 

• U mag niet werken met of voor een bedrijf dat een 
concurrent, klant of leverancier van een bedrijf van Halma is. 

• U mag geen financieel belang hebben in concurrenten, 
klanten of leveranciers van Halma (met uitzondering van 
normaal aandelenbezit van beursgenoteerde bedrijven). 

• U mag niet deelnemen aan een besluitvormingsproces 
betreffende een bedrijf van Halma en een ander bedrijf dat 
een naast familielid in dienst heeft. 

 

  

Belangrijke vragen 

De volgende zijn belangrijke vragen 
met betrekking tot 
belangenverstrengeling: 

• Moet ik tussen Halma en iets/ 
iemand anders kiezen bij het 
nemen van een beslissing? 

• Zou het bekendmaken van de 
relatie aan mijn werkcollega’s 
me in verlegenheid brengen? 

• Is deze persoonlijke relatie van 
invloed op mijn zakelijke 
beslissingen? 

• Werf, manage of beoordeel ik 
een vriend of familielid? 

Als het antwoord op een van deze 
vragen ‘ja’ is, dient u de positie met 
de Company Secretary, de Groeps-
FD of de CEO van Halma te 
bespreken.  

Als u zorgpunten heeft 

• Breng ze aan de orde bij uw 
manager, MD, SCE of de 
Company Secretary van Halma. 

• Als u vindt dat u niet met hen 
kunt praten, kunt u contact 
opnemen met de 
Klokkenluidershotline van 
Expolink (zie pagina 17). 
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BELANGENVERSTRENGELING 

(ve rvo lg )  
 

Richtlijn (vervolg) 

Persoonlijke relaties 

• Open en vriendelijke relaties tussen collega’s helpen bij het 
creëren van een goede werkomgeving. Persoonlijke relaties 
die echter te nauw worden, kunnen bijdragen aan een beeld 
dat er gebrek aan objectiviteit is of dat personen een 
voorkeursbehandeling krijgen, met name als er een directe 
rapportagerelatie is, en kunnen het best worden vermeden.  

• U moet persoonlijke relaties vermijden die in conflict kunnen 
komen met uw functie of positie binnen Halma – als u 
bijvoorbeeld een inkoopfunctie bij Halma heeft, zou het 
ongepast zijn als u een nauwe relatie zou hebben met 
iemand in het verkoopteam van een grote leverancier. 

Belangenverstrengelingen moet zoveel mogelijk worden 
vermeden, maar als zij zich voordoen, is het belangrijk dat: 

• wordt herkend dat er een belangenverstrengeling bestaat. 
• deze aan uw MD en SCE wordt gemeld. 
• u zich terugtrekt uit een besluitvormingsproces dat door de 

belangenverstrengeling kan worden beïnvloed. 
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KLOKKENLUIDEN  
 

Uitgangspunten 

Van alle werknemers en zakenpartners van Halma wordt 
verwacht dat zij de grootst mogelijke integriteit betrachten. Als 
iemand zich bewust wordt van een geval van ernstig wangedrag 
in een Groepsbedrijf, dan heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om 
te helpen dit te stoppen. Ernstig wangedrag bestaat o.a. uit: 

• een actie die een strafbaar feit of een schending van een 
wettelijke verplichting is. 

• een actie die leidt tot een gerechtelijke dwaling. 
• een actie die de gezondheid en veiligheid van een persoon in 

gevaar brengt. 
• een actie die schade aan het milieu toebrengt. 
• het opzettelijk verhullen van informatie over enige van de 

bovenstaande. 

Beleid 

Volgens Halma is de juiste aanpak het aan de orde stellen van 
de zorgpunten bij het management van het bedrijf waar het 
wangedrag zich voordoet, zodat een gepast plaatselijk onderzoek 
kan worden uitgevoerd. 

Als u echter een goede reden heeft om te denken dat u de zaak 
niet plaatselijk aan de orde kan stellen, of wanneer u vindt dat de 
lokale reactie onvoldoende is, dan moet u rechtstreeks contact 
opnemen met de SCE van het bedrijf of de Company Secretary 
van Halma, of gebruikmaken van de klokkenluidershotline van de 
Groep. 

Halma doet de toezegging ervoor te zorgen dat iedereen die te 
goeder trouw een zorgpunt naar voren brengt, geen repercussies 
of nadelige gevolgen zal ondervinden. Halma zal eventuele 
lokale wetgeving die deze positie bekrachtigt volledig 
ondersteunen en naleven. Zorgpunten die echter te kwader trouw 
of zonder goede reden aan de orde zijn gesteld, kunnen leiden 
tot disciplinaire actie.  

Richtlijn 

Wat is de klokkenluidershotline? 

Dit is een onafhankelijke dienst, verzorgd door Expolink Limited, 
een van de belangrijkste aanbieders van helplijndiensten in 
Europa. Hun deskundigheid garandeert de snelheid en 
vertrouwelijkheid van alles dat u meldt.  

 

  

Aanvullende 
informatiebronnen 

Procedurenotitie E07 
(‘Whistleblowing policy and 
procedure’), te vinden op het 
Procedure Notes Portal (zie pagina 3 
voor toegangsgegevens). 
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KLOKKENLUIDEN (ve rvo lg )  
 

Richtlijn (vervolg) 
Hoe neem ik contact met de hotline op? 

Expolink biedt plaatselijke gratis telefoonnummers voor de 
meeste landen of een telefoonnummer dat de kosten aan de 
ontvanger doorberekend in landen waar gratis nummers niet zijn 
toegestaan. De hotline is 24 uur per dag, elke dag van het jaar 
(behalve Eerste Kerstdag) beschikbaar. 

U kunt bovendien zorgpunten melden via de website van 
Expolink of door het aanklikken van de link op de website van 
Halma. Op pagina 20 vindt u de contactinformatie.  

Wat gebeurt er als ik opbel? 

U spreekt met een van de medewerkers van Expolink, die luistert 
naar en aantekeningen maakt over uw zorgpunten. Het 
telefoongesprek wordt niet opgenomen. Expolink stuurt 
vervolgens vertrouwelijk een rapport naar de Company Secretary 
of de Group Finance Director van Halma die ervoor zorgen dat 
uw zorgpunt op de juiste wijze wordt onderzocht. 

Moet ik mezelf bekendmaken? 

Halma heeft dit liever wel, aangezien dit het onderzoek van het 
zorgpunt en het geven van feedback gemakkelijker maakt. U kunt 
er echter voor kiezen een zorgpunt anoniem te melden, mits dit 
door de wetten van het land waar u werkt is toegestaan.  

Wordt mijn telefoongesprek vertrouwelijk behandeld? 

Zodra Expolink heeft bevestigd dat Halma plc hun rapport heeft 
ontvangen, vernietigen ze alle aantekeningen over uw 
telefoongesprek  

Halma plc handhaaft de vertrouwelijkheid van het rapport zoveel 
mogelijk, maar u moet zich ervan bewust zijn dat het uitvoeren 
van een gedegen onderzoek wellicht de bekendmaking van enige 
informatie noodzakelijk maakt.  

Wordt ik gestraft voor het aan de orde stellen van een 
zorgpunt? 

Als u te goeder trouw een zorgpunt meldt, wordt u niet bestraft, 
zelfs als het onjuist blijkt te zijn. Het aan de orde stellen van een 
zorgpunt zonder goede reden of te kwader trouw, kan echter wel 
tot disciplinaire actie leiden. 
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KLOKKENLUIDEN (ve rvo lg )  
 

Richtlijn (vervolg) 
Hoe krijg ik feedback over mijn zorgpunt? 

Als onderdeel van het gesprek met de hotline, zal de 
medewerker van Expolink u vragen of u feedback wilt ontvangen. 
Indien u dit wenst, ontvangt u een beveiligingscode, en wordt u 
gevraagd om over vier weken terug te bellen, onder vermelding 
van de code. Men kan u dan over de voortgang inlichten. De 
wachttijd van vier weken is nodig voor het uitvoeren van een 
grondig onderzoek. 
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CONTACTINFORMATIE 
 

Halma 

Company Secretary Halma Tel: +44 (0)1494 721111 
Fax: +44(0)1494 728032 
Email: cosec@halma.com 

Website Halma   www.halma.com 

 

Expolink 

Land Gratis telefoonnummer 

Australië 1800 121 889 

België 0800 71025 

Brazilië 0800 891 8807 

Canada 1888 268 5816 

China 
China (alternatief) 

10800 852 2112 
10800 152 2112 

Tsjechische Republiek 800 142 428 

Frankrijk 0800 900240 

Duitsland 0800 182 3246 

India 000 800 440 1286 

Nederland 0800 022 9026 

Nieuw-Zeeland 0800 443 816 

Rusland 810 800 260 81044 

Singapore 800 4411 140 

Spanje 900 944401 

Zwitserland 0800 563823 

Verenigd Koninkrijk 0800 374199 

VAE (Verenigde Arabische 
Emiraten) 8000 44 138 73 

VS 1877 533 5310 
 

Gesprekken via mobiele telefoons zijn niet gratis en de kosten 
hangen af van uw aanbieder. 

Collectnummer  Tel: +44 (0)1249 661 808 

Expolink website (achtergrond) www.expolink.co.uk 
Expolink (Halma Hotline link) www.expolink.co.uk/halma



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Gedragscode van Halma 
 

Ik bevestig dat ik een exemplaar van de Gedragscode van Halma heb 
ontvangen en gelezen.  

Ik begrijp het belang van de code als een manier om de inzet van Halma voor 
ethische bedrijfsactiviteiten over te brengen, en zal te allen tijde de vereisten 
van de code naleven.  

 

 

Naam: …………………………………..... 

 

Bedrijf: ………………………………... 

 

Functie: ………………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………… 

 

Datum: ……………………………………… 


