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Voorwoord van de CEO

Beste collega's en partners,
De afgelopen jaren heeft onze groep aanzienlijke veranderingen ondergaan en we hebben onszelf
uitgedaagd om opnieuw na te denken over wie we zijn, waar we voor staan en hoe we kunnen
bijdragen aan een betere wereld.
We zijn vastbesloten om een “Passionate CO2-free future” uit te bouwen . Onze missie is breder dan
bijdragen aan mooie, duurzame en energieneutrale gebouwen. Het betekent ook een positieve
bijdrage leveren aan het leven van onze werknemers, partners, onze directe omgevingen ver
daarbuiten.
Deze Gedragscode is een richtlijn over hoe we zaken doen met onze partners en hoe we ons ethisch
gedragen. Wij geloven in duurzame, langdurige partnerschappen, die voortbouwen op vertrouwen en
integriteit.
Als familiebedrijf streven we naar strategische continuïteit voor de volgende generatie door een
positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze wereld.
Onze impact op de wereld begint bij ieder van ons. Wat we doen, hoe we het doen en hoe we anderen
behandelen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van elke werknemer, bestuurder en partner om
te handelen in overeenstemming met deze Gedragscode, de reputatie van Cordeel te beschermen en
ervoor te zorgen dat we met fierheid onze missie “the happiest company to work for and with”
uitdragen.
Filip Cordeel
CEO
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Waarden

Cordeel zet zich volledig in voor innovatie en duurzaamheid en streeft de waarden Quality, Safety,
Smart en Growth na. Dit zijn de leidende principes die de identiteit van ons bedrijf bepalen.

Onze mensen zijn onmisbaar. Samen proberen we een werkomgeving op te bouwen die excellent,
leuk, slim en veilig is. Als familiebedrijf streeft Cordeel naar strategische continuïteit voor de volgende
generatie door een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze wereld. Door kleine en
grote inspanningen - en vooral door verrassende innovaties - bouwt Cordeel aan een gezonde, groene
wereld en helpt het een duurzame toekomst te creëren. Door ons werk slimmer, milieuvriendelijker
en sneller te doen, worden we een pionier onder bedrijven die duurzaam bouwen belangrijk vinden.
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Reikwijdte

Deze Gedragscode is van toepassing op alle werknemers en bestuurders.
We verwachten ook van consultants, onderaannemers en leveranciers dat ze zich houden aan de Code
of soortgelijke waarden en normen wanneer ze voor Cordeel werken. Voor meer informatie over het
gedrag dat we van onze leveranciers verwachten, kan onze Gedragscode voor leveranciers worden
geraadpleegd.

4

Gebruik uw gezond verstand

Deze Gedragscode kan niet elke mogelijke actie of beslissing dekken. We vertrouwen erop dat onze
werknemers, consultants, leveranciers en onderaannemers in de eerste plaats altijd hun gezond
verstand zullen gebruiken bij het nemen van beslissingen.
Bij twijfel vragen we om altijd de volgende vragen te stellen vooraleer een beslissing te nemen:
•
•
•
•
•
•

Is het wettelijk?
Volg ik de Gedragscode?
Ondersteunt de voorgenomen beslissing of handeling de goede reputatie van Cordeel?
Kan ik de voorgenomen beslissing of handeling aan anderen uitleggen?
Ben ik bereid om verantwoordelijk te worden gehouden voor deze beslissing of handeling?
Zou ik willen dat mensen hierover in de krant lezen?
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Corruptie en omkoping voorkomen

We ontvangen, aanvaarden, geven of beloven niets van waarde om ongepaste zakelijke activiteiten
binnen te halen of te bekomen.
Steekpenningen kunnen verborgen zitten in commissies, vergoedingen, kortingen enzo meer.
Betrokkenheid bij omkoping en corruptie, ook via derden, kan Cordeel ernstig schaden en is daarom
uit den boze.
We bieden geen rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel om een administratief proces te versnellen
of een routinematige overheidsactie door een functionaris te verzekeren (faciliterende betalingen).
We gaan niet akkoord met sponsoring of giftenaan goede doelen anders dan in overeenstemming met
het bedrijfsbeleid. We moedigen onze werknemers aan om eventuele zorgen te melden aan hun
manager of de Group Legal Counsel.
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Geschenken en evenementen

Het geven en ontvangen van geschenken en uitnodigingen tot evenementen kan bijdragen aan het
opbouwen en behouden van goede relaties met klanten, leveranciers en andere partners.
Sommige geschenken en uitnodigingen kunnen echter als ongepast of zelfs als omkoping worden
beschouwd.
We aanvaarden geen geschenken of gunsten in ruil voor een gunstige beslissing of zakelijk voordeel.
Indien toch geschenken of uitnodigingen worden aangeboden, dienen we ons de volgende vragen te
stellen:
• Heeft het een zakelijk doel?
• Is de waarde evenredig?
• Is de timing gepast?
Kleine zakelijke geschenken als blijk van waardering zijn toegestaan voor zover de ontvanger niet onder
enige verplichting wordt geplaatst door het enkele feit van ze te aanvaarden. In geval van twijfel moet
de Group Legal Counsel worden geraadpleegd.
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Vrije & eerlijke concurrentie

We streven ernaar om eerlijk zaken te doen. Daarom zal Cordeel steevast handelen binnen de grenzen
van de toepasselijke eerlijke handelsgebruiken en mededingingswetgeving bij het concurreren op de
markt.
Hoewel overeenkomsten tussen concurrenten als zodanig wettelijk zijn toegestaan (bijv.
onderaannemingsovereenkomsten, tijdelijke maatschappen en andere joint ventures), moeten we
steeds heel voorzichtig met dergelijke contracten en contacten omgaan..
Overeenkomsten of afspraken, expliciet of impliciet, formeel of informeel, over prijzen,
verkoopvoorwaarden of territoria of klanten, zijn altijd verboden. Bij elke twijfel onmiddellijk de Group
Legal Counsel contacteren.

8

Belangenverstrengeling

Alle werknemers en bestuurders moeten situaties vermijden waarin hun eigen persoonlijke of
financiële belangen in strijd zijn of zouden kunnen komen met die van Cordeel.
Elke situatie waarbij een belangenconflict met Cordeel bestaat of waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze een belangenconflict met Cordeel met zich meebrengt of zou kunnen meebrengen,
moet onmiddellijk vóór elk effectief belangenconflict worden gedeeld en bekendgemaakt. In geval van
twijfel kan de Group Legal Counsel u helpen.
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Boekhoudkundige praktijken

Alle zakelijke transacties met klanten moeten volledig en nauwkeurig worden geregistreerd in de
boeken en bescheiden van elk bedrijf, in overeenstemming met de toepasselijke procedures.
Vervalsing of misleidende boekingen, niet-geregistreerde fondsen of activa of betalingen zonder de
juiste ondersteunende documentatie en goedkeuring zijn ten strengste verboden.

10 Stimuleren om bezorgdheden te uiten & integriteitskwesties te melden
Alle werknemers en bestuurders worden verwacht ethisch gedrag te bevorderen en collega’s aan te
moedigen om met hun managers of de Group Legal Counsel te praten wanneer ze twijfelen over de
beste handelwijze in een bepaalde situatie.
Schending van wetten, regels, voorschriften of deze Code moet onmiddellijk worden gemeld aan de
Group Legal Counsel.
Elke melding zal vertrouwelijk worden behandeld en de identiteit van de persoon die de melding doet
zal niet openbaar worden gemaakt.
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11 Disciplinaire maatregelen
Als er sprake is van een schending van de Code, zal Cordeel passende maatregelen nemen in
overeenstemming met de procedures en afspraken die van kracht zijn in relatie met de betrokken
werknemer, onderaannemer, consultant of leverancier.
In voorkomend geval kunnen de passende maatregelen juridische stappen omvatten als dat nodig is
om de belangen van Cordeel te beschermen.

12 Periodieke herziening
Deze Gedragscode zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt.

13 Contact Group Legal Counsel
Naam:
Stijn Rynwalt 1
Mail:
stijn.rynwalt@cordeel.eu
Telefoon: +32 3 710 56 76

1

Vaste vertegenwoordiger van SRL BV
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