
WERELDWIJDE NORMEN VOOR 
ZAKELIJK GEDRAG



INHOUD

Brief van onze Co-CEO’s ...............................................3

The CoorsTek Way ..........................................................4

Inzicht in onze wereldwijde normen voor 
zakelijk gedrag ................................................................5

Uw verantwoordelijkheden ............................................. 5

Deel uw zorgen  ................................................................... 5

ONZE INZET VOOR WAARDIGHEID EN RESPECT ...7

Respect voor collega’s ..................................................8

Diversiteit, integratie en non-discriminatie   .......... 8

Anti-intimidatie en antivergelding ............................. 9

Mensenrechten  .................................................................. 9

Gezondheid en veiligheid ...........................................10

Veilige werkomgeving ................................................... 10

Drugsmisbruik ....................................................................11

Geweld op de werkplek ..................................................11

Bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens ................................................. 12

ONS INZET VOOR EIGENAARSCHAP   ..................... 15

Milieu ............................................................................... 16

Kwaliteit.......................................................................... 17

Vertrouwelijke informatie en 
intellectueel eigendom................................................ 18

Bedrijfsmiddelen ......................................................... 20

ONZE INZET VOOR INTEGRITEIT ..............................23

Toezicht ......................................................................... 24

Nauwkeurige zakelijke en 
financiële administratie .................................................24

Verklaringen namens CoorsTek .................................25

Belangenconflicten ..................................................... 26

Geschenken en vermaak ..............................................27

Relaties met leveranciers .............................................27

Handel met voorkennis ............................................... 28

Internationale handel & douane ............................... 29

Eerlijke concurrentie ................................................... 30

Antitrust ............................................................................. 30

Concurrerende intelligentie .........................................31

Waarheid in verkoop en marketing ..........................31

Anticorruptie en anti-omkoping ................................32

Overheidsfunctionarissen ............................................32

Commerciële steekpenningen & smeergeld ........33

Werken met overheden .............................................. 34

Overheidscontracten .................................................... 34

Lobbyen ............................................................................. 34

Politieke activiteiten en bijdragen ........................... 34

Nuttige bronnen............................................................35

BRIEF VAN ONZE CO-CEO’S

Beste teamleden,

CoorsTek heeft zich al meer dan een eeuw bewezen als een innovatief bedrijf met een passie om de wereld 
meetbaar beter te maken. We hebben samengewerkt om  technische oplossingen  aan onze klanten te leveren met 
een uitmutende waarde,  door gebruik te maken van onze expertise op het gebied van materiaalwetenschap en 
naast onze productiecapaciteiten gebruik te maken van vooraanstaand onderzoek en ontwikkeling.

We zijn er trots op dat we standvastig en toegewijd blijven en ons blijven inzetten voor rechtsgeldige zakelijke 
praktijken. Wanneer we voor moeilijke beslissingen staan op de werkplek, maken we van integriteit, beheer en 
respect onze hoogste prioriteit. We verwachten van onze medewerkers, leveranciers, klanten en andere zakelijke 
partners dat ze op dezelfde manier denken en handelen.  

Onze Wereldwijde normen voor zakelijk gedrag weerspiegelen ons toewijding om op de juiste manier zaken te 
doen, met respect, integriteit en in volledige naleving van de wet. Onze Wereldwijde normen bieden u ook de 
instrumenten en begeleiding die nodig zijn om gezonde zakelijke beslissingen te nemen. Wij verwachten dat u 
onze Wereldwijde normen zorgvuldig leest en deze elke dag opvolgt.  

We zetten ons in voor de handhaving van onze Wereldwijde normen voor Zakelijk Gedrag, en we verwachten 
diezelfde inzet van u. We verwachten dezelfde inzet van u. Door trouw te blijven aan wie we zijn en hoe we van 
generatie op generatie zaken hebben gedaan , alsmede door gebruik te maken van onze wereldwijde normen, 
zullen we deze weg blijven bewandelen en nog vele jaren op de juiste manier succesvol zijn .

Jonathan Coors, Michael Coors, en Timothy Coors | CoorsTek Co-CEOs 
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THE COORSTEK WAY
Bij CoorsTek hebben we een aantal principes die richtinggevend zijn voor de omgang met onze zakenpartners, 
medewerkers en de wereld om ons heen.  

Van de producten die we maken tot de mensen die we in dienst hebben; de manier van CoorsTek zijn het 
fundament  voor de manier waarop we zaken doen.

INZICHT IN ONZE WERELDWIJDE 
NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

Onze CoorsTek Wereldwijde normen voor zakelijk gedrag 
(onze Wereldwijde normen) zijn een weerspiegeling van 
de manier van CoorsTek en helpen ons om open, eerlijk 
en rechtmatig te handelen. We rekenen erop dat elke 
medewerker, op elk niveau van elk CoorsTek-bedrijf, onze 
Wereldwijde normen naleeft en beslissingen neemt die 
ervoor zorgen dat het vertrouwen dat anderen in ons 
hebben gesteld, behouden blijft.   

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
We zijn allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor 
het begrijpen en naleven van de manier van CoorsTek 
en voor het naleven van onze Wereldwijde normen, 
alle CoorsTek-beleidslijnen alle wet- en regelgeving, 
waar we ook zaken doen. Zelfs het kleinste geval 
van wangedrag kan onze reputatie, ons bedrijf, onze 
klanten of onze netwerken  schaden.

CoorsTek rekent op u:

• Om te leven volgens de manier van CoorsTek en
collega’s aan te moedigen om hetzelfde te doen

• Onze wereldwijde normen te begrijpen en te
raadplegen en deze te gebruiken om u te helpen bij
het nemen van verantwoorde beslissingen

• Te voldoen aan onze wereldwijde normen, ons
beleid en alle wet- en regelgeving

• Om advies te vragen binnen CoorsTek wanneer u
niet zeker bent van de juiste handelswijze

• Om vermeende overtredingen of zorgen te melden

Het naleven van de manier van CoorsTek en het volgen 
van onze wereldwijde normen zullen u helpen in  situaties 
die u kunt tegenkomen. Hoewel de manier van CoorsTek 
en onze wereldwijde normen niet elke situatie kunnen 
beschrijven waarmee u te maken kunt krijgen, bieden 
ze u richtlijnen en hulpmiddelen om u te helpen bij het 
nemen van  beslissingen, communicatie en acties. Het is 
belangrijk om uw gezonde verstand te gebruiken bij alles 
wat u doet en om hulp te vragen als u niet zeker bent 
over de juiste handelwijze.

CoorsTek rekent er ook op dat onze managers en 
leidinggevenden het goede voorbeeld geven en een 
werkomgeving creëren waarin medewerkers zich op hun 
gemak voelen  om vragen te stellen of zorgen te melden.  

Wees u ervan bewust dat iedereen die de manier van 
CoorsTek, wereldwijde normen, beleid of enige wet- of 
regelgeving overtreedt, kan worden geconfronteerd met 
corrigerende of disciplinaire maatregelen, waaronder 
beëindiging van het dienstverband bij CoorsTek.

DEEL UW ZORGEN
Een essentieel onderdeel van het naleven van de manier 
van CoorsTek en het handelen met een hoge mate van 
integriteit, is te reageren wanneer onze wereldwijde 
normen, ons beleid of een wet- of regelgeving mogelijk 
worden overtreden. Wanneer u wangedrag vermoedt, is 
het van belang dat u van zich laat horen en uw zorgen 
deelt.

Er zijn vele manieren om van u te laten horen en uw 
zorgen te delen. U kunt:

• Uw leidinggevende of een hogere manager
informeren

• Het melden aan een andere interne afdeling, zoals
de afdeling Human Resources, de EHSafdeling of de
Juridische afdeling van CoorsTek

• Rechtstreeks naar de CoorsTek Co-CEOs schrijven via
ShareYourConcern@CoorsTek.com

• Als u zich in de Noord-Amerika of Azië bevindt, neem
dan contact op met de CoorsTek Share Your Concern
Line via:

• Telefoon: +1 800 461 9330

• SMS: +1 720 730 3215

• Online: shareyourconcern.coorstek.com

NULTOLERANTIE VOOR VERGELDING
We beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is om u uit 
te spreken en we willen de beslissing om uw zorgen te 
delen zo eenvoudig mogelijk maken. Ongeacht met wie u 
contact opneemt, kunt u erop vertrouwen dat u de juiste 
beslissing neemt en dat uw probleem snel en op de juiste 
manier zal worden aangepakt.  

CoorsTek tolereert geen enkele vorm van vergelding of 
intimidatie tegen iemand die te goeder trouw melding 
maakt van een vermoeden van wangedrag of een 
schending van de manier van CoorsTek, wereldwijde 
normen, beleid of een wet- of regeling. Corrigerende of 
disciplinaire maatregelen tot en met de beëindiging 
van het dienstverband bij CoorsTek kunnen worden 
getroffen tegen diegene die zich vergeldt tegen 
iemand die te goeder trouw zijn zorgen uit of 
meewerkt aan een onderzoek.     

• Wij worden geïnspireerd door
onze geschiedenis van innovatie

• Wij zijn trots op wat we doen

• Wij bieden uitstekende waarde
voor onze klanten, teamgenoten,
families, gemeenschappen en de
hele wereld

• Wij leveren vooruitstrevende
oplossingen om het leven van
mensen in de gemeenschappen
waar we actief zijn, te verbeteren

• Wij respecteren de inherente
waardigheid en waarde van elk
individu

• Wij delen verantwoordelijkheid,
risico’s, kansen en beloningen

• Wij werken samen om de meest
complexe uitdagingen van onze
klanten op te lossen

• Wij handelen consistent, eerlijk
en met respect

• Wij verleggen de grenzen van
wat mogelijk is

• Wij groeien om de uitdagingen
van de toekomst aan te gaan

• Wij denken mondiaal en
handelen lokaal

• Wij streven naar resultaten
op korte termijn met een
langetermijnvisie

Visieverklaring | Wij maken de wereld meetbaar beter.

THE COORSTEK WAY

BETER VANDAAG SAMEN BETER BETER IN DE TOEKOMST
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ONS INZET VOOR 
 WAARDIGHEID EN RESPECT
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O N Z E  I N Z E T

Met de manier van CoorsTek brengen we de inherente waarde en waardigheid van elk mens tot uitdrukking. Ons succes 
kan alleen worden bereikt als we iedereen met respect behandelen. Door respect op de werkplek, samen met individuele 
uitmuntendheid en teamwork, bereiken we onze doelen.

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N

DIVERSITEIT, INTEGRATIE EN NON-DISCRIMINATIE  

Wij zetten ons in voor het bevorderen van een respectvolle werkplek waar uiteenlopende opvattingen worden 
gewaardeerd. We erkennen dat een gevarieerde mix van achtergronden, talenten en ervaringen de drijvende kracht 
achter innovatie is en dat dit ons in staat stelt om te voldoen aan de behoeften van ons wereldwijde klantenbestand.

Wij zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Wij baseren onze wervingsbeslissingen, waaronder het aannemen, 
indiensttreding, opleiding, salaris of promotie, nooit op wettelijk beschermde kenmerken onder de toepasselijke 
wetgeving, zoals ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, nationaliteit, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of 
-uitdrukking, burgerlijke staat, burgerschap, handicap, zwangerschap, genetische informatie, veteranenstatus, politieke
gezindheid of vakbondslidmaatschap.

Wat als?
V: Ik heb gesolliciteerd naar een functie op een andere afdeling maar kwam erachter dat deze was

aangeboden aan een minder gekwalificeerde kandidaat. Ik denk dat de reden hiervoor was dat de 
manager die mij aannam wist dat ik een gehandicapte veteraan ben. Wat moet ik doen?

A:  Wij eisen dat beslissingen inzake dienstverband gebaseerd zijn op objectieve, relevante criteria, zoals 
uw kwalificaties en vaardigheden, niet op uw status als gehandicapte veteraan. Als u vermoedt dat u 
gediscrimineerd bent, moet u de kwestie ter sprake brengen en uw zorgen delen.

RESPECT VOOR ONZE COLLEGA’S
Wij behandelen onze collega’s met waardigheid en respect.

ANTI-INTIMIDATIE EN ANTIVERGELDING

Wij streven ernaar om een werkomgeving te bieden die vrij is van intimidatie, waar alle personen met waardigheid 
en respect worden behandeld. Wij tolereren geen gedrag dat een beledigende, intimiderende, vernederende of 
vijandige werkomgeving creëert en die daardoor werkprestaties van een persoon belemmert. Intimiderend gedrag 
kan mentale, fysieke of verbale mishandeling, ongewenste seksuele avances of opmerkingen, aanstootgevende 
grappen of vernederende opmerkingen omvatten.

We tolereren ook geen vergelding tegen iemand die te goeder trouw melding maakt van intimiderend gedrag.  
Nooit zal een werknemer worden gedegradeerd, ontslagen, een loonsverlaging, of een negatieve beoordeling 
krijgen omdat hij of zij een klacht heeft ingediend over intimiderend gedrag. 

Wat als?
V: Een collega in mijn regio wordt voortdurend gepest met zijn geloofsovertuiging. Het is eigenlijk zijn

probleem, moet ik dan iets doen?

A:  We werken in teamverband en daarom is het belangrijk dat we voor elkaar opkomen. Intimidatie, van 
welke aard dan ook, is onaanvaardbaar. U dient de kwestie vertrouwelijk met uw leidinggevende te 
bespreken of uw zorgen te delen.

MENSENRECHTEN

Wij respecteren de fundamentele mensenrechten en de waardigheid van alle mensen in onze activiteiten door:

• Het verbieden van kinder- en dwangarbeid en het niet tolereren van enige vorm van uitbuiting van kinderen,
mensenhandel, fysieke bestraffing of onvrijwillige dienstbaarheid

• Het volgen van alle geldende wetten voor de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het maximumaantal uren
en overuren, het minimumloon en de minimumuitkeringen

• Eerbiediging van het recht van elke werknemer op vrijheid van vereniging, het recht op collectieve
onderhandelingen en het recht om al dan niet lid te worden van een vakbond

• Het bieden van humane, veilige en beveiligde werkomstandigheden

Wij verwachten van onze leveranciers en zakenpartners dat zij deze principes ook naleven. 

Wat als?
V:  Ik zag een nieuwsbericht waarin staat dat een van onze leveranciers gebruik maakt van kinderarbeid.  

Ik ben niet betrokken bij het werk van deze leverancier en ik neem aan dat mijn collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor deze leverancier dit al hebben aangepakt. Is er iets wat ik moet doen?

A:  U moet uw zorgen delen. Het werken met zakenpartners die eengeschiedenis hebben ten aanzien van het 
schenden van mensenrechten is in strijd met de manier van CoorsTek en brengt ons bedrijf in gevaar.

Aanvullende bronnen
Leveranciersgedragscode van CoorsTek        Transparantieverklaring inzake moderne slavernij van CoorsTek
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MISBRUIK VAN DROGERENDE MIDDELEN

Werknemers die werken onder invloed van drugs of alcohol vormen een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor 
henzelf en anderen waar ze mee werken. Er wordt van u verwacht dat u uw werkzaamheden uitvoert zonder invloed 
van enige substantie die uw functioneren zou kunnen belemmeren. U mag:

• Nooit marihuana (met inbegrip van wettelijk voorgeschreven marihuana), illegale drugs of gereguleerde stoffen
gebruiken of bezitten tijdens het werk of tijdens het werk op het terrein van CoorsTek

• Nooit alcohol, wettelijk voorgeschreven medicatie (inclusief marihuana), of vrij verkrijgbare drugs gebruiken, die
uw vermogen kunnen schaden om uw werk veilig en succesvol uit te voeren

• Nooit illegale drugs, marihuana, gereguleerde stoffen of drugs die u zijn voorgeschreven, verkopen, geven of
verdelen tijdens het werk bij of op het terrein van CoorsTek

Wat als?
V:  Mijn werk bestaat uit het besturen van een heftruck. Ik neem momenteel voorgeschreven medicijnen 

tegen depressie, wat slaperigheid als bijwerking kan hebben. Ik schaam me om mijn baas te vertellen over 
mijn toestand en tot nu toe voel ik me prima. Moet ik mijn leidinggevende echt informeren?

A:  Ja. U moet uw leidinggevende of HR-vertegenwoordiger op de hoogte brengen. Wij geven om uw 
veiligheid en de veiligheid van uw teamleden. Het is van het grootste belang dat uw vaardigheden niet 
in het gedrang komen tijdens het bedienen van apparatuur. Wij zullen uw privacy en de privacy van uw 
medische gegevens beschermen.

GEWELD OP DE WERKPLEK

Wij hanteren nul-tolerantie als het gaat om geweld of dreiging met geweld op onze werkplek. U mag:

• Nooit wapens van welke aard dan ook meebrengen of toestaan in onze gebouwen.

• Nooit handelingen verrichten of tolereren waardoor een andere persoon zich bedreigd, onveilig of angstig kan voelen,
met inbegrip van mondelinge beledigingen, bedreigingen of uitingen van vijandigheid, intimidatie of agressie

• Deel uw zorgen als u weet of vermoedt dat er geweldsincidenten zijn voorgevallen, u denkt dat iemand in gevaar
is, of u vermoedt dat iemand een wapen in een van onze gebouwen heeft

Wat als?
V:  Mijn manager verliest vaak zijn geduld en schreeuwt op agressieve wijze tegen mijn collega’s en mij. Is 

dit geweld op de werkplek?

A:  Het hangt ervan af, maar ongeacht de situatie, creëert de situatie een negatieve werkomgeving. U moet 
uw zorgen delen.

Extra bronnen
Bezoek de pagina wereldwijde VGM op het CoorsTek-intranet om de CoorsTek-normen te vinden met betrekking tot 
drugsmisbruik, het bevorderen van een veilige werkomgeving en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid 
van alle personen.

O N S  I N Z E T 

Wij zetten ons in voor een veilige, gezonde en beveiligde omgeving voor onze medewerkers, leveranciers, 
zakenpartners, klanten, aannemers en bezoekers, waar ze ook werken. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

VEILIGE WERKOMGEVING 

Elke werknemer is verantwoordelijk om van gezondheid, veiligheid en beveiliging een prioriteit te maken. U moet 
zich altijd uitspreken en uw zorgen delen als u:

• Gevraagd wordt om een taak uit te voeren die u onveilig acht, waarvoor u onvoldoende opgeleid bent of
waarvan u denkt dat deze u of anderen schade kan toebrengen

• Een toestand of situatie ziet of vermoedt die een veiligheidsrisico of een potentieel gevaar voor uzelf of anderen
kan vormen

Wat als?
V:  Het hogere management zegt altijd dat veiligheid voorop staat, maar mijn leidinggevende wil dat we de 

veiligheidsprocedures negeren, zodat we onze productiedoelen kunnen halen. Wat moet ik doen?

A: De veiligheidsprocedures mogen nooit in het gedrang komen. Het vooropstellen van de productie
boven veiligheid is niet in overeenstemming met de manier van CoorsTek. Overweeg om uw zorgen met 
uw leidinggevende te bespreken, of als u zich hier ongemakkelijk bij voelt, dan moet u zich laten horen 
en uw zorgen delen. 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Wij waarborgen de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en degenen die 
met ons werken.
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O N Z E  I N Z E T 

Wij respecteren de privacy van onze collega’s en anderen met wie wij zaken doen en wij gaan zorgvuldig om 
met hun persoonlijke gegevens. “Persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden 
gebruikt om iemand te identificeren. .  

De meeste landen hebben wetten op het gebied van gegevensbescherming die voorschrijven hoe persoonlijke 
gegevens op verantwoorde wijze moeten worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, gedeeld, overgedragen en 
verwijderd. Wij streven ernaar deze wetten, overal waar ze voor ons gelden, na te leven. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Er wordt van u verwacht:

• Ons beleid inzake gegevensbescherming te volgen en alle persoonlijke gegevens die aan u wordt toevertrouwd
te beschermen

• Geen persoonlijke gegevens van iemand te verzamelen, bekijken, gebruiken, bewaren of openbaar te maken,
behalve in het kader van relevante en passende zakelijke doeleinden

• Geen persoonlijke gegevens van iemand te delen met iemand, zowel binnen als buiten CoorsTek, die geen
legitieme zakelijke noodzaak heeft om deze gegevens te kennen

• Maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens goed te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang

Wat als?
V:  CoorsTek biedt haar medewerkers een sportschoollidmaatschap met korting aan. De sportschool 

wil graag een uitnodiging sturen naar alle medewerkers die zich niet hebben aangemeld voor een 
lidmaatschap. Deze uitnodiging zou marketinginformatie bevatten over de sportschool en hoe men zich 
moet inschrijven. De sportschool vroeg me om een lijst met de namen en adressen van mijn collega’s te 
geven.  Is het toegestaan om dit te verstrekken?

A:  Het hangt ervan af. Neem contact op met de Juridische afdeling of HR CoorsTek voor richtlijnen 
voordat u iets onderneemt Zelfs als de sportschool goede bedoelingen heeft en uw collega’s deze 
marketinginformatie willen ontvangen, kan het geven van persoonlijke gegevens van uw collega’s aan 
de sportschool in strijd zijn met ons streven om hun persoonlijke gegevens privé te houden.  

Extra bronnen
Ga naar de pagina privacy en gegevensbescherming op het CoorsTek-intranet voor een wereldwijd beleid en 
procedures met betrekking tot privacy en bescherming van persoonlijke gegevens. 

BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONLIJKE 
GEGEVENS
Wij respecteren de privacy van alle personen. 

12 Wereldwijde Normen Voor Zakelijk Gedrag  |  INHOUD  |  WAARDIGHEID EN RESPECT  |  EIGENAARSCHAP  |  INTEGRITEIT  |  NUTTIGE BRONNEN  Wereldwijde Normen Voor Zakelijk Gedrag  |  INHOUD  |  WAARDIGHEID EN RESPECT  |  EIGENAARSCHAP  |  INTEGRITEIT  |  NUTTIGE BRONNEN  13

https://coorstek.sharepoint.com/sites/LegalandCorporateSecretary/SitePages/Privacy%20and%20Compliance.aspx


ONZE INZET VOOR 
EIGENAARSCHAP 
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O N S  I N Z E T 

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze zaken op een manier die het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de 
menselijke gezondheid wereldwijd beschermt, herstelt en behoudt.  

Wij streven ernaar om aan deze verplichting te voldoen door te trachten:

• Methoden te ontwikkelen en toe te passen voor het minimaliseren van de milieueffecten van onze activiteiten.

• Afval en vervuilende stoffen in elke fase van het productieproces te verminderen of te elimineren

• Programma’s ter voorkoming van vervuiling en recycling te implementeren

• Te voldoen aan of verder te gaan dan alle wettelijke en reglementaire milieuvereisten

• Verantwoordelijke milieupraktijken te integreren in onze zakelijke beslissingen

• Onze zakenpartners en leveranciers aan te moedigen om onze verplichting voor het milieu te delen

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N

Er wordt van u verwacht:

• Onmiddellijk maatregelen te nemen om situaties die aanleiding geven tot zorgen over het milieu te melden en te
verhelpen

• Alle EHS-beleidslijnen en procedures van CoorsTek die op u van toepassing zijn, te begrijpen en na te leven

• Alle milieuwetten of -regels die op u van toepassing zijn, te begrijpen en na te leven

• Contact op te nemen met de EHS-afdeling van CoorsTek voor advies als u vragen of zorgen hebt over het
EHSbeleid en procedures van CoorsTek en over milieuwetten of -regelgevingen

Wat als?
V:  Ik denk dat een apparaat een ontwerpfout heeft waardoor het vloeistoffen kan lekken die schadelijk 

kunnen zijn voor het milieu. Wat moet ik doen?

A:  Wanneer u een fout ontdekt of vermoedt dat er iets aan de hand is wat het milieu kan schaden of een 
gevaar kan vormen voor de volksgezondheid, moet u onmiddellijk uw zorgen delen. 

Aanvullende bronnen
Ga naar de pagina wereldwijde EHS op het CoorsTek-intranet voor nuttige informatie over onze milieunormen, 
beleidslijnen en procedures.

MILIEU
We beschermen het milieu en de natuurlijke hulpbronnen die we mogen gebruiken. 

O N S  I N Z E T

Wij zijn toegewijd aan het leveren van uitstekende kwaliteit aan onze klanten door hun eisen te begrijpen en, 
keer op keer, tijdig aan hun eisen te voldoen. De kwaliteit van onze producten en diensten is van fundamenteel 
belang voor de reputatie van CoorsTek. Alle medewerkers werken samen om kwaliteit en continue operationele 
verbeteringen te stimuleren, in alles wat we doen. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G

Medewerkers moeten er altijd voor zorgen dat alle producten en diensten van CoorsTek voldoen aan ons streven 
naar kwaliteit. Er wordt van u verwacht:

• Alle kwaliteitsnormen, beleidslijnen en procedures te kennen en te volgen die van toepassing zijn op de
producten die worden geproduceerd of de diensten die worden geleverd waaraan u werkt of waar u
verantwoordelijk voor bent

• Nooit onjuiste, misleidende of onvolledige informatie aan onze klanten of over een inspectie, test of andere
kwaliteitsverslagen te verstrekken of deel te nemen aan zulke praktijken

• Te voldoen aan alle wetten, voorschriften, specificaties, testprocedures en contractuele vereisten die van
toepassing zijn op de producten die worden geproduceerd of diensten die worden uitgevoerd waar u aan werkt
of waar u verantwoordelijkheid voor draagt

• Contact op te nemen met de kwaliteitsafdeling van CoorsTek voor advies als u vragen hebt of zich zorgen
maakt over de geldende wetten, voorschriften, specificaties, testprocedures en contractuele vereisten

Wat als?
V:  Een van de kwaliteitstesten die we op een deel van onze producten uitvoeren, wordt verderop in de 

productielijn herhaald. Moeten we deze test overslaan om de productie te versnellen?

A: Het overslaan van een vereiste test mag niet. Als u ideeën hebt om efficiëntie te verbeteren, deel ze dan
zeker met anderen. Tenzij het proces wordt geëvalueerd en gewijzigd, is het echter van cruciaal belang 
om elke stap zoals ontworpen te voltooien zodat we altijd producten van hoge kwaliteit leveren. 

Aanvullende bronnen
Bezoek de pagina Wereldwijde Kwaliteit op het CoorsTek-intranet voor het Wereldwijde Kwaliteitsbeleid en 
procedures en de beste werkwijzen voor metrologie, procescontrole, gestructureerde probleemoplossing en meer.

KWALITEIT
Wij brengen de kwaliteit van onze producten en diensten nooit in gevaar. 
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O N S  I N Z E T

Onze vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom behoren tot onze meest kritische middelen. Ze zijn 
het resultaat van aanzienlijke investeringen en jaren van hard werken. Ze helpen ons ook bij het ontwikkelen van 
innovatieve en faciliterende oplossingen voor onze klanten en zakenpartners door middel van strategisch onderzoek en 
ontwikkeling alsmede materiaalexpertise.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Onze vertrouwelijke informatie kan bestaan uit:

• Bedrijfs- en marketingplannen

• Strategieën en campagnes

• Financiële budgetten, prognoses en resultaten

• Prijs- en verkoopgegevens

• Lijsten en dossiers van klanten, leveranciers en
werknemers

• Productiemethoden en procedures

• Technisch, engineering en wetenschappelijk
onderzoek en ontwikkeling

• En andere informatie die vertrouwelijk,
concurrentiegevoelig of gepatenteerd is

Ons intellectueel eigendom omvat onze:

• Octrooien

• Handelsgeheimen

• Auteursrechten

• Handelsmerken

• Ontwerpen, logo’s, merken

• Kennis

• Uitvindingen

• Processen, capaciteiten en materialen

Voor zover wettelijk is toegestaan, omvat ons intellectueel eigendom ook werkproducten die door werknemers zijn 
gemaakt in verband met hun taken of tijdens het gebruik van bedrijfsbronnen of -informatie.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN 
INTELLECTUEEL EIGENDOM
Wij beschermen de meest waardevolle en onvervangbare middelen van onszelf en onze 
zakenpartners. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N

Tijdens uw dienstverband kunt u worden blootgesteld aan intellectueel eigendom of vertrouwelijke informatie van 
CoorsTek, onze klanten, leveranciers of zakenpartners, of een andere derde. U mag:

• Nooit toestaan dat een derde ons intellectueel eigendom gebruikt zonder de juiste toestemming en een
licentieovereenkomst die is goedgekeurd door de Juridische dienst van CoorsTek

• Geen elk door u gemaakt werkproduct openbaar maken , zodat het dezelfde bescherming kan krijgen als ander
intellectueel eigendom van CoorsTek

• Er altijd van uitgaan dat de informatie van CoorsTek vertrouwelijk of concurrentiegevoelig is, tenzij u zeker weet
dat CoorsTek de informatie openbaar heeft gemaakt

• Altijd redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om vertrouwelijke informatie met betrekking tot
CoorsTek of een ander bedrijf te beschermen

• Vertrouwelijke informatie met betrekking tot CoorsTek of een ander bedrijf nooit bekendmaken aan iemand
buiten CoorsTek, tenzij de bekendmaking naar behoren is goedgekeurd, noodzakelijk is voor een legitiem
zakelijk doel en onderworpen is aan een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst die is goedgekeurd door de
Juridische afdelingvan CoorsTek

• Alleen vertrouwelijke informatie delen binnen CoorsTek en onder uw medewerkers op basis van noodzaak

Wat als?
V: Ik ben gevraagd om een marketingcursus te geven aan een lokale bedrijfsschool. Ik denk dat mijn

studenten het leuk zouden vinden om te bespreken hoe CoorsTek verschillende marketingcampagnes heeft 
ontwikkeld. Mag ik dit werk in mijn klas bespreken?

A: Alleen als u eerst de goedkeuring van de Juridische afdeling van CoorsTek hebt gekregen. CoorsTek
marketingcampagnes zijn een CoorsTek-middel dat is ontwikkeld met behulp van bedrijfstijd, -middelen 
en -informatie. Een groot deel van dit werk kan handelsmerken en ander intellectueel eigendom van 
CoorsTek omvatten. Dit werk kan ook informatie over CoorsTek bevatten die niet geschikt is om buiten het 
bedrijf bekend te maken.

What If?
V: Ik heb een e-mail ontvangen van mijn manager met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Ik weet dat ik
deze e-mail met niemand buiten het bedrijf kan delen, maar kan ik deze e-mail wel delen met een collega?

A:  Nee,tenzij je collega toestemming heeft om het te zien. Vraag eerst aan uw manager met wie u de 
e-mail mag delen, zodat u er zeker van kunt zijn dat u alleen vertrouwelijke bedrijfsinformatie deelt
met medewerkers die bevoegd zijn om deze informatie te zien en die deze informatie nodig hebben als
onderdeel van hun taken.

Extra bronnen
Ga naar de pagina intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie op het CoorsTek-intranet voor begeleiding 
op het gebied van intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie van CoorsTek.
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O N Z E  I N Z E T

Onze bedrijfsmiddelen zijn de instrumenten en informatie die we dagelijks gebruiken in ons bedrijf.  Wij streven 
ernaar om onze bedrijfsbronnen strategisch toe te wijzen en wij vertrouwen u onze middelen toe zodat u uw werk 
succesvol kunt uitvoeren en de doelstellingen van ons bedrijf kunt helpen bereiken.

Onze middelen omvatten fysieke eigendommen, zoals bedrijfsfondsen, voertuigen, computers, faciliteiten, 
gereedschappen, benodigdheden, apparatuur en inventaris. Ze omvatten ook immateriële middelen, zoals 
bedrijfstijd, vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom en informatiesystemen. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N

CoorsTek vertrouwt op u om eerlijk en efficiënt met bedrijfsmiddelen om te gaan.  Er wordt van u verwacht:

• De bedrijfsmiddelen alleen voor legitieme zakelijke doeleinden te gebruiken en op de manier waarop ze
bedoeld zijn om te worden gebruikt

• Proactief te zijn in het beschermen van bedrijfsmiddelen tegen diefstal, verlies, schade of misbruik

• Alleen financiële transacties uit te voeren die alle vereiste goedkeuringen hebben ontvangen, goed
gedocumenteerd zijn en voldoen aan onze beleidslijnen

Bij het werken met informatie- of technologie-gereedschappen en -systemen van CoorsTek moet u alle IT-
beveiligingsmaatregelen en interne controles volgen die van toepassing zijn op de systemen die u gebruikt. 

Incidenteel persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen zoals telefoons, computers en e-mail is toegestaan, maar u moet 
ervoor zorgen dat dergelijk persoonlijk gebruik niet in strijd is met uw werkverantwoordelijkheden en onze beleidslijnen. 

Wat als?
Q:  Ik heb een eigen bedrijfje waar ik huwelijksuitnodigingen en geboorteaankondigingen ontwerp en druk.  

Een collega vroeg of ik de uitnodiging voor haar aanstaande bruiloft kon ontwerpen en drukken. Mag ik 
dat doen?

A: Alleen als u dit buiten uw werktijd doet en u uw eigen computer en apparatuur gebruikt. Het gebruik
van computers en apparatuur van CoorsTek en werktijd om deze huwelijksuitnodiging te ontwerpen zou 
een misbruik zijn van de middelen van CoorsTek.

Extra bronnen
IT-beleid voor aanvaardbaar gebruik 

Wereldwijd reis- en onkostenbeleid 

Op deze pagina op het CoorsTek-intranet vindt u het beleid met betrekking tot het ondertekenen van contracten 
en het goedkeuren van de uitgaven van CoorsTek.  

BEDRIJFSMIDDELEN
Wij zijn goede bewakers van onze fysieke, elektronische en informatiemiddelen 
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ONZE INZETVOOR  
INTEGRITEIT
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VERKLARINGEN NAMENS COORSTEK

O N S  I N Z E T 

CoorsTek streeft ernaar om ervoor te zorgen dat correcte en volledige informatie wordt doorgegeven aan 
het publiek, zakenpartners, regelgevende instanties en alle anderen. Als gevolg hiervan hebben we personen 
aangewezen als onze officiële woordvoerder van het bedrijf.   

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Tenzij u daartoe bevoegd bent, mag u nooit namens CoorsTek in het openbaar verklaringen afleggen. In plaats 
daarvan moet u alle verzoeken om informatie richten aan de afdeling bedrijfscommunicatie van CoorsTek.

Ook bij het gebruik van persoonlijke sociale media of online interactie moet u:

• Duidelijk aangeven dat uw mening over CoorsTek uw eigen mening is en niet die van CoorsTek weerspiegelt

• Geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie over CoorsTek of onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners
vrijgeven

• Geen logo’s of handelsmerken van CoorsTek gebruiken zonder de juiste toestemming

Wat als?
V:  Ik zag een online beoordeling die kritisch is over CoorsTek en onjuiste informatie bevat over ons bedrijf. 

Ik ken de feiten en ik wil het rechtzetten. Is het toegestaan om een reactie online te plaatsen?

A:  Nee. Tenzij u een bevoegde woordvoerder bent, dient u de afdeling bedrijfscommunicatie op de hoogte 
te stellen en een bevoegde woordvoerder de situatie  laten behandelen.

Extra bronnen
Sociaal en elektronisch mediabeleid

NAUWKEURIGE ZAKELIJKE EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

O N Z E  I N Z E T

Eén van onze belangrijkste taken is het rapporteren van nauwkeurige, volledige en begrijpelijke informatie over 
ons bedrijf, onze inkomsten en financiële situatie. Deze waarheidsgetrouwheids- en openhartigheidsplicht strekt 
zich uit tot de gehele bedrijfsadministratie, waaronder boeken en registraties, contracten en overeenkomsten, 
bedrijfsplannen en -voorspellingen, inspectie- en kwaliteitsrapporten en reglementaire documenten.

Ook moeten we ervoor zorgen dat onze jaarrekening voldoet aan alle geldende en aanvaarde boekhoudkundige 
principes, wettelijke vereisten, onze interne controleprocedures en onze toegestane openbaarmakingsprocedures. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

U moet onze inzet voor eerlijkheid in onze bedrijfsadministratie waarborgen door:

• Nooit feiten of informatie te vervalsen, weg te laten, verkeerd te formuleren, verkeerd voor te stellen, te wijzigen
of te verbergen

• Nooit iemand aan te moedigen of toe te staan om de nauwkeurigheid of integriteit van onze
bedrijfsadministratie in gevaar te brengen

• Een nauwkeurige boekhouding en administratie bij te houden die de financiële informatie van CoorsTek volledig,
eerlijk en correct weergeeft

• Volledige samenwerking te verlenen aan onze interne en externe auditors en geen informatie voor hen achter te
houden

• Ervoor te zorgen dat alle financiële transacties geen onjuiste data, misleidende beschrijvingen of
registratiefouten bevatten, zoals valse uitgaven of inkooporders, onnauwkeurige urenstaten of misleidende reis- 
en verblijfskosten

• Het gebruik van een dubbele boekhouding, niet-geregistreerde bankrekeningen, zwart geld of andere middelen
die onze werkelijke financiële informatie vervormen, niet toe te staan

Wat als?
V:  Uit een inspectierapport blijkt dat een onderdeel dat we gemaakt hebben een defect heeft en niet 

voldoet aan de eisen van de klant. Ik heb gezien dat een kwaliteitsmanager een inspectierapport 
wijzigde om aan te tonen dat het onderdeel wel aan die eisen voldoet. De wijziging was minimaal, heeft 
geen invloed op de prestaties van het product en het is mogelijk dat de klant er nooit iets van merkt.  
Moet ik iets doen?

A:  Ja. U moet onmiddellijk uw zorgen delen. Zelfs kleine wijzigingen kunnen worden beschouwd als het 
vervalsen van administratie en zouden een inbreuk vormen op ons inzet voor onze klant.

TOEZICHT
We zijn eerlijk, volledig en nauwkeurig in onze boekhouding, communicatie en 
besluitvorming. 
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O N S  I N Z E T 

Wij geloven in het nemen van onpartijdige beslissingen die de beste resultaten voor ons bedrijf opleveren. Een 
“belangenconflict” ontstaat wanneer u uw functie bij CoorsTek kunt gebruiken voor persoonlijk gewin of wanneer 
u een persoonlijke relatie of belang heeft dat uw vermogen om uw functie objectief uit te voeren kan beïnvloeden.

Er kan bijvoorbeeld een belangenconflict ontstaan wanneer u:

• Toezicht houdt op of zaken doet met een familielid of iemand met wie u een nauwe persoonlijke relatie hebt

• Toestaat dat een tweede baan of verplichting de loyaliteit, tijd, energie of talent in gedrang brengt die u
inbrengt in uw functie bij CoorsTek

• Zelf een zakelijke kans grijpt die bedoeld is voor CoorsTek

• Eigenaar bent van, investeert in, werkzaam bent voor of een bedrijf adviseert dat concurreert, zaken doet of
zaken wil doen met CoorsTek

• Zonder goedkeuring de naam, eigendommen of informatie van CoorsTek gebruikt om een liefdadigheids-,
professionele of maatschappelijke organisatie te ondersteunen

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Zelfs de schijn van een belangenconflict kan u en ons bedrijf in gevaar brengen. Als u zich in een potentieel of 
daadwerkelijk belangenconflict bevindt, moet u onmiddellijk uw zorgen delen.

Een belangenconflict is niet noodzakelijkerwijs een probleem, maar kan een probleem worden als het niet 
openbaar wordt gemaakt en goed wordt beheerd.  Vaak kunnen belangenconflicten worden opgelost door een 
open en eerlijke discussie en door samen te werken om een passende oplossing te vinden.

Wat als?
V:  Wij hebben een financieel consultant nodig om advies te geven over een belangrijk project. Mijn oom 

heeft de perfecte vaardigheden voor deze functie en is een van de weinige consultants met de vereiste 
technische expertise voor deze functie. Zijn honoraria zijn redelijk. Mag ik hem aanstellen?

A:  Hoewel uw oom voldoet aan de eisen voor de functie, kan de perceptie van een belangenconflict een 
probleem zijn. Bespreek dit met uw leidinggevende die een onpartijdige beslissing zal nemen, rekening 
houdend met alle omstandigheden.

BELANGENCONFLICTEN
Wij handelen altijd in het belang van ons bedrijf. 

GESCHENKEN EN VERMAAK

O N Z E  I N Z E T 

Belangenconflicten kunnen ook ontstaan als u geschenken, 
vermaak of andere zaken van waarde geeft aan, of accep- 
teert van leveranciers, klanten, concurrenten of anderen die 
zaken doen of willen doen met CoorsTek.

Het af en toe geven of accepteren van een geschenk, 
vermaak of ander zaken van waarde wordt vaak gezien als 
een normaal en belangrijk onderdeel van het ontwikkelen 
van zakenrelaties. Het geven of accepteren ervan zal echter 
ongepast worden wanneer ze een gevoel van verplichting 
creëren of uw professionele oordeel in gevaar brengen.

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Bij de omgang met niet-overheidspartijen mag u alleen 
geschenken, vermaak of andere zaken van waarde 
geven en accepteren wanneer het:

• Bescheiden of van nominale waarde is,

• Niet regelmatig voorkomt

• Geen geld, leningen of equivalenten van contanten zijn,

• Geen invloed heeft op zakelijke beslissingen, en

• In overeenstemming met culturele normen en lokale
wet- en regelgevingen is.

Geschenken, vermaak of andere zaken van waarde zijn van 
bescheiden of nominale waarde als hun waarde minder 
dan US$ 250 (of de waarde daarvan in de lokale valuta) 
bedraagt, of een lager bedrag dat mogelijk op uw locatie 
wordt gehanteerd. U mag geen geschenk, vermaak of 
andere zaak van waarde van meer dan $ 250 (of de waarde 
daarvan in de lokale valuta) of een lager bedrag dat op uw 
locatie wordt gehanteerd, aanbieden of accepteren, tenzij u 
de zaak en de waarde ervan eerst hebt bekendgemaakt aan 
uw leidinggevende en de HR-afdeling van CoorsTek en hun 
schriftelijke goedkeuring hebt gekregen.

In de omgang met overheidspartijen mag u nooit 
geschenken, vermaak of andere zaken van waarde geven of 
accepteren, tenzij u toestemming hebt van een lid van het 
managementteam of de Juridische afdeling van CoorsTek.

Wat als?
V:  Op beurzen en persoonlijke ontmoetingen 

met klanten geef ik regelmatig schrijfblokken, 
pennen en andere artikelen weg met het logo 
van CoorsTek. Is dit toegestaan?

A:  Ja. U kunt cultureel geschikte geschenken 
geven die van promotionele aard zijn en een 
nominale waarde hebben.

 

RELATIES MET LEVERANCIERS

O N Z E  I N Z E T 

We vermijden ook belangenconflicten door onze leve- 
ranciersrelaties op een eerlijke, billijke en transparan-
te manier te beheren. We nemen beslissingen om een 
leverancier in te schakelen op basis van objectieve crite-
ria, zoals kwaliteit, betrouwbaarheid, technische uit-
muntendheid, prijs, reputatie, integriteit en naleving van 
contractuele vereisten, wetten en onze beleidslijnen.

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Bij het maken van een inkoopbeslissing voor CoorsTek 
moet u:

• De leverancier kiezen op basis van objectieve criteria

• Alle inkoopprocessen en -systemen van CoorsTek
volgen

• Gepaste due diligence voor de leverancier uitvoeren

• Nooit meer geschenken of vermaak accepteren dan
is toegestaan onder het onderdeel geschenken en
vermaak van onze Wereldwijde Normen

• Uw beslissing nooit op persoonlijke relaties of de
mogelijkheid tot persoonlijk financieel gewin baseren

Wat als?
V:  Ik ben verantwoordelijk voor het kiezen 

van een nieuwe leverancier. Een leverancier 
die ik overweeg heeft mij dure VIP-kaarten 
voor een groot, uitverkocht sportevenement 
aangeboden. Mag ik dit accepteren?

A: In deze situatie lijkt uw persoonlijke
belang bij het ontvangen van de kaarten 
een belangenconflict te zijn, of in ieder 
geval de schijn ervan te hebben, met 
uw verantwoordelijkheid om de beste 
leverancier voor CoorsTek te kiezen. Overleg 
met uw leidinggevende, de HR-afdeling 
van CoorsTek of de Juridischeafdeling van 
CoorsTek voordat u de kaarten accepteert. 
Het kan toegestaan zijn om deze kaarten 
te accepteren als ze incidenteel worden 
aangeboden, de kosten niet overdreven 
hoog zijn, de leverancier zich bij u zal 
aansluiten en de leverancier geen gunstige 
behandeling in ruil daarvoor verwacht.
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HANDEL MET VOORKENNIS
Wij erkennen dat het handelen met “voorkennis” onrechtvaardig, oneerlijk en onwettig is. 

O N S  I N Z E T 

Tijdens uw werkzaamheden bij CoorsTek kunt u toegang hebben tot materiële, niet-openbare informatie over 
CoorsTek of haar leveranciers, klanten, concurrenten of andere derden. Deze informatie staat bekend als 
“voorkennis” en kan bijvoorbeeld bestaan uit:

• Begrotingen, prognoses en financiële resultaten

• Potentiële belangrijke zakelijke overeenkomsten of transacties

• Veranderingen in management

• Nieuwe producten of projecten

Het verhandelen van effecten van een bedrijf terwijl het in het bezit is van voorkennis is illegaal en vernietigt het 
vertrouwen dat CoorsTek heeft opgebouwd met haar zakenpartners. We staan niemand toe om te delen of te 
handelen op basis van voorkennis van een bedrijf. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Als u toegang hebt tot voorkennis, verwachten wij dat u:

• Nooit handelt of investeert op basis van de voorkennis totdat deze openbaar is gemaakt

• Niet deelneemt aan “tippen” door het te delen met familie, vrienden of derden die het kunnen gebruiken om
een investeringsbeslissing te nemen

• Voorzichtig bent en de schijn van alles wat ongeoorloofd is vermijdt

Wat als?
V: Tijdens een vergadering met een van onze leveranciers hoorde ik wat informatie die van invloed kan zijn

op sommige beleggingen die mijn ouders overwegen. Kan ik wat ik weet met hen delen omdat ik zelf 
niet handel?

A:  Nee. De wet verbiedt u niet alleen om beleggingen te kopen of te verkopen op basis van voorkennis, 
maar verbiedt u ook om iemand anders die baat kan hebben bij het gebruik van die informatie bij een 
transactie te tippen.

INTERNATIONALE HANDEL & DOUANE
We houden ons aan alle exportcontroles, economische sancties en de douanewetgeving. 

O N S  I N Z E T 

We zijn er trots op dat we een internationaal bedrijf zijn dat wereldwijd zaken doet. Als internationaal bedrijf is het 
van cruciaal belang dat we de internationale handelswetten kennen en naleven die bepalen waar en met wie we 
zaken mogen doen.  

Deze wetten verschillen sterk over de hele wereld en kunnen regelmatig en op korte termijn veranderen. Het niet 
naleven van deze wetten kan ernstige gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze reputatie, leiden tot aanzienlijke 
boetes en leiden tot het verlies van onze exportprivileges.

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Als u betrokken bent bij de verplaatsing of de veronderstelde export van producten, diensten, informatie of 
technologie over internationale grenzen heen, moet u:

• Voldoen aan al onze beleidslijnen inzake handelsnaleving en alle geldende nationale wetten, voorschriften en
vereisten

• Ervoor zorgen dat alles wat u van plan bent te importeren of te exporteren, correct is geclassificeerd op basis
van het land van herkomst, de bestemming, het eindgebruik en de eindgebruiker en alle vereiste documentatie,
labels, licenties, vergunningen en goedkeuringen bevat

• Verifiëren dat er bij uw transacties geen beperkte of gesanctioneerde landen, regio’s, personen of entiteiten
betrokken zijn

• Contact opnemen met de afdeling handelsnaleving van CoorsTek voor advies als u vragen hebt of zich zorgen
maakt over de wet- of regelgeving die van toepassing is op uw transacties

Wat als?
V:  Een potentiële klant heeft ons aanbevolen om een nieuw onderdeel te maken dat voor CoorsTek een 

rendabele, langdurige zakelijke kans biedt. De klant vult geen eindgebruikersprofiel in en weigert het 
eindgebruik van het onderdeel te identificeren. Ik vermoed dat de eindklant zich in een land bevindt 
waar economische sancties gelden. Wat moet ik doen?  

A:  U dient contact op te nemen met de afdeling handelsnaleving of uw zorgen delen. Het kan dat we aan 
iemand niet mogen verkopen als we weten of reden hebben om te weten dat de onderdelen bestemd 
zijn voor een gesanctioneerd land. 

Extra bronnen
Ga naar de pagina internationale handel en douane op het CoorsTek-intranet voor onze beleidsverklaring inzake 
wereldwijde handelsnaleving, ons beleid inzake technologieoverdracht voor export-gecontroleerde overdracht en 
andere beleidslijnen en procedures met betrekking tot internationale handel en douane.

28 Wereldwijde Normen Voor Zakelijk Gedrag  |  INHOUD  |  WAARDIGHEID EN RESPECT  |  EIGENAARSCHAP  |  INTEGRITEIT  |  NUTTIGE BRONNEN  Wereldwijde Normen Voor Zakelijk Gedrag  |  INHOUD  |  WAARDIGHEID EN RESPECT  |  EIGENAARSCHAP  |  INTEGRITEIT  |  NUTTIGE BRONNEN  29

http://portal/CorporateServices/TradeCompliance/Pages/default.aspx


CONCURRERENDE INTELLIGENTIE

O N Z E  I N Z E T 

Tijdens de normale gang van zaken verkrijgen we 
informatie over onze concurrenten, maar we doen 
dit op een eerlijke en wettige manier. Wij erkennen 
dat het gebruik van oneerlijke, ongeoorloofde of 
illegale methoden om handelsgeheimen of andere 
vertrouwelijke informatie van een ander bedrijf te 
verkrijgen, verkeerd is.   

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Met betrekking tot informatie over onze concurrenten, 
wordt van u verwacht dat u:

• Altijd de vertrouwelijke informatie en intellectuele
eigendomsrechten van onze concurrenten
respecteert

• Alleen concurrentie-informatie verzamelt
uit openbaar beschikbare bronnen, zoals
mediaberichten, vakbladen, jaarverslagen,
overheidsdossiers, openbare toespraken van
leidinggevenden van bedrijven en klanten,
wanneer deze vrij worden verstrekt om aan een
concurrerend aanbod te voldoen

• Nooit concurrentie-informatie verzamelt door
middel van oneerlijke, ongeoorloofde of illegale
activiteiten, zoals diefstal, binnendringen,
afluisteren, hacken van computers, een verkeerde
voorstelling van zaken of het inhuren van een
werknemer van een concurrent om vertrouwelijke
informatie van de concurrent te verkrijgen

Wat als?
V:  We hebben net iemand aangeworven die 

vroeger voor een van onze concurrenten 
werkte. Mag ik haar vragen naar enkele van 
de geheime nieuwe producten die haar 
bedrijf ontwikkelde voordat ze vertrok?

A:  Nee. Het is niet gepast om voormalige 
werknemers van concurrenten te vragen 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie van die 
concurrent bekend te maken.  Wij hebben 
de verantwoordelijkheid om concurrentie-
informatie te verzamelen via bronnen die 
geen geheimhoudingsplicht hebben ten 
opzichte van de concurrent.

WAARHEID IN VERKOOP 
EN MARKETING

O N Z E  I N Z E T 

Een ander onderdeel van eerlijk en rechtmatig 
handelen in onze markt is klanten alleen accurate 
en waarheidsgetrouwe informatie te geven over de 
kwaliteit, kenmerken en beschikbaarheid van onze 
producten en de producten van onze concurrenten.

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

Als u met klanten praat, mag u nooit:

• Misleidende verklaringen in onze marketing
gebruiken

• Beweringen over onze producten of diensten
maken die niet onderbouwd zijn

• Minachtende opmerkingen maken over onze
concurrenten

Wat als?
V:  Ik heb een vergadering bijgewoond met 

een andere CoorsTek-medewerker  en ik 
denk dat hij onze mogelijkheden bewust en 
onredelijk overdreef.  Wat moet ik doen?  

A:  Indien mogelijk, moet u de fout corrigeren 
tijdens de vergadering met de klant.  Als 
dat niet mogelijk is, moet u de kwestie 
met de werknemer bespreken of uw 
zorgen delen om ervoor te zorgen dat 
de fout wordt gecorrigeerd en de klant 
geen verkeerd beeld heeft van onze 
mogelijkheden.

ANTITRUST

O N S  I N Z E T 

Wij geloven in het op de markt brengen van goede producten en diensten en in het toelaten van vrije, eerlijke en 
open concurrentie. We slagen op basis van onze eigen verdiensten en vermijden elk gedrag dat de vrije handel 
zou kunnen beperken. 

Antitrust- en concurrentiewetten bevorderen eerlijke concurrentie en we houden ons volledig aan al deze wetten.  
Overtredingen van de antitrust- of concurrentiewetten kunnen leiden tot ernstige juridische sancties voor ons 
bedrijf en strafrechtelijke vervolging van de betrokken personen.  

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N 

U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de lokale antitrust- en concurrentiewetten en raadpleeg waar 
nodig de Juridische afdeling van CoorsTek voor advies.

U kunt van tijd tot tijd gesprekken voeren met concurrenten, zoals op een vakbeurs of vergadering van een 
beroepsvereniging. U moet voorzichtig zijn tijdens de omgang met concurrenten en deze regels in acht nemen:

• Bespreek geen prijzen, prijsbeleid, kosten, marketing of strategische plannen, technologische verbeteringen, of
gepatenteerde of vertrouwelijke informatie

• Maak geen overeenkomsten of afspraken om:

• De prijzen van producten te verhogen, vast te stellen of te handhaven (“fixeren”)

• Regio’s, klanten of markten te verdelen

• Te voorkomen dat een ander bedrijf de markt betreedt

• Te weigeren om met een klant of leverancier te onderhandelen

• Tussen te komen bij een concurrerend biedproces (“manipulatie van de aanbestedingsprocedure”)

• Productie, verkoop of output te beperken

Wat als?
V: Ik kwam een oude studievriend tegen op een vakbeurs die voor een van onze concurrenten werkt. Ze

vroeg me hoe het met de zaken ging. Hoe moet ik reageren?

A:  U mag op een algemene, niet-specifieke manier reageren om te zeggen dat de zaken goed gaan. Houd 
uw gesprek echter op een algemeen niveau. Een gesprek met een concurrent over ons bedrijf kan de 
schijn wekken van een ongepaste relatie tussen ons bedrijf en de concurrent.

EERLIJKE CONCURRENTIE
We concurreren krachtig, maar eerlijk. 
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ANTICORRUPTIE EN ANTIOMKOPING
Wij zijn succesvol op basis van de kwaliteit van onze producten en diensten. 

O N Z E  I N Z E T

Wij weten dat omkoping en corruptie niet alleen CoorsTek en onze klanten schaadt, maar ook de netwerken en 
gemeenschappen waarin wij zaken doen. Wanneer zakelijke beslissingen worden beïnvloed door ongeoorloofde 
betalingen in plaats van door transparante en eerlijke voorstellen, worden de middelen niet efficiënt toegewezen 
en komen producten en diensten van lage kwaliteit tegen kunstmatig hoge prijzen op de markt.  

Daarom verbieden wij elke vorm van omkoping, smeergeld, illegale betaling, afpersing of andere corrupte 
afspraken met klanten, leveranciers, overheidsfunctionarissen en andere derden ten strengste. 

O N Z E  V E R W A C H T I N G E N

OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

U mag nooit steekpenningen aanbieden of betalen aan een overheidsfunctionaris. 

STEEKPENNINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS

“Steekpenningen” is alles wat van waarde is om 
een discretionaire beslissing te beïnvloeden, 
zoals het aanmoedigen van een beslissing 
om een overheidscontract te verkrijgen of te 
behouden, het beïnvloeden van de uitkomst 
van een overheidscontrole of -inspectie, of het 
beïnvloeden van de fiscale of andere wetgeving.  
Stteekpenningen hoeven geen contante betalingen 
te zijn. Het kunnen ook geschenken, vermaak, 
donaties, aanbiedingen van werk en alles wat van 
waarde is, ongeacht het bedrag, omvatten die 
worden gegeven met het doel een beslissing te 
beïnvloeden.

Een “overheidsfunctionaris” is een persoon die 
werkt voor of een vertegenwoordiger is van de 
overheid, een entiteit die eigendom is van de 
overheid of een door de overheid gecontroleerde 
entiteit, zoals:

• Medewerkers van de overheid en regelgevende
instanties

• Kandidaten voor politieke functies, politieke
partijen of functionarissen van politieke partijen

• Verkozen of lokale functionarissen

• Leden van de wetshandhaving, met inbegrip van
militaire en lokale politiediensten

• Vertegenwoordigers of werknemers van
openbare internationale organisaties
(bijvoorbeeld de Verenigde Naties) of
liefdadigheidsinstellingen (bijvoorbeeld
UNICEF)

• Familieleden van een van de bovenstaande

U mag ook nooit toestaan dat een externe partij, zoals een verkoopvertegenwoordiger, namens ons 
steekpenningen aanbiedt of betaalt aan een overheidsfunctionaris. CoorsTek en haar medewerkers kunnen 
verantwoordelijk worden gehouden voor steekpenningen die worden betaald door externe partijen die voor ons 
werken en daarom moet er in het bijzonder op worden gelet dat er geen externe partij wordt ingeschakeld die 
ervan verdacht wordt een overheidsfunctionaris om te kopen.

U mag ook nooit een faciliterende betaling doen aan een overheidsfunctionaris. Een “faciliterende betaling” 
is een kleine betaling aan een individuele overheidsfunctionaris om een routinematige, niet-discretionaire 
overheidsmaatregel, zoals het verkrijgen van een gewone vergunning of inklaring, te verzekeren of te versnellen.

Als u zich in een situatie bevindt waarin uw persoonlijke veiligheid of die van een ander in gevaar is en een 
faciliterende betaling uw veiligheid kan waarborgen, dan moet u deze betaling doen, maar moet u dit onmiddellijk 
melden aan de Juridische afdeling van CoorsTek.

Wat als?
V:  Een medewerker van een van onze overheidsklanten vroeg of ik zijn dochter kan helpen bij het vinden 

van een baan bij CoorsTek. Moet ik haar helpen?

A:  U kunt deze overheidsmedewerker informatie geven over de beschikbare functies bij CoorsTek en hoe 
ze, net als alle andere kandidaten, kan solliciteren. Meer doen dan dat kan de indruk wekken dat u de 
overheidsmedewerker omkoopt.

COMMERCIËLE STEEKPENNINGEN & SMEERGELD

Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, verbieden steekpenningen aan of door iedereen, niet alleen door 
overheidsfunctionarissen. Om ervoor te zorgen dat deze commerciële omkopingswetten ook worden nageleefd, 
mag u:

• Nooit steekpenningen of smeergeld vragen of accepteren van klanten, leveranciers of personen die zaken doen
of willen doen met CoorsTek

• Nooit steekpenningen of smeergeld aanbieden of geven aan klanten, leveranciers of personen die zaken doen
of willen doen met CoorsTek

• Altijd het onderdeel geschenken en vermaak in het hoofdstuk belangenconflicten van onze wereldwijde normen
raadplegen wanneer u in contact komt met commerciële partners van CoorsTek
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WERKEN MET OVERHEDEN
Wij handelen transparant en rechtmatig in onze interactie met overheden. 

O N Z E  I N Z E T 

CoorsTek heeft op verschillende niveaus en op verschillende manieren te maken met internationale organisaties, 
overheden en overheidsfunctionarissen, zoals:

• Als leverancier van producten en diensten

• Als maatschappelijk verantwoorde onderneming en belastingbetaler die een petitie indient om onze belangen
te beschermen

• Als deelnemer uit de particuliere sector die werkgelegenheid en economische kansen biedt in steden en landen
over de hele wereld

In de omgang met overheidsfunctionarissen handelen we op een eerlijke, nauwkeurige en transparante manier en 
volgen we alle beleidslijnen en procedures van CoorsTek en alle geldende wetten. 

O U R  E X P E C TAT I O N S 

NUTTIGE BRONNEN

Bedankt dat u de tijd hebt genomen om onze wereldwijde normen voor zakelijk gedrag te lezen en voor uw inzet om 
onze reputatie te helpen behouden en de manier van CoorsTek te respecteren.

Het beleid waarnaar in onze wereldwijde normen wordt verwezen, biedt u extra begeleiding wanneer u te maken krijgt 
met een nieuwe of moeilijke situatie.  

In de volgende tabel vindt u ook de interne bronnen die bij CoorsTek beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden of 
een probleem te bespreken.   

Bron: Voor hulp met: Contactinformatie:

Juridische afdeling CoorsTek
Zorgen of vragen over onze 
wereldwijde normen, ons beleid 
of een wet- of regelgeving.

legal@coorstek.com

EHS- afdeling CoorsTek
Zorgen of vragen over de 
gezondheid of veiligheid op het 
werk of over milieukwesties.

EHSEmployeeComplaint 
@coorstek.com

Bedrijfscommunicatie CoorsTek

Zorgen of vragen over 
verzoeken van de media, 
openbare verklaringen of andere 
communicatiekwesties.

CorporateCommunications 
@coorstek.com

Afdeling handelsnaleving 
CoorsTek

Zorgen of vragen over import, 
export en andere handels- of 
douanegerelateerde zaken.

TradeCompliance 
@coorstek.com

HR-afdeling CoorsTek Zorgen of vragen over 
personeelszaken.

Uw lokale HR-zakenpartner 
of -vertegenwoordiger.

(lokale) Kwaliteitsafdeling 
CoorsTek

Zorgen of vragen over kwesties die 
de integriteit van onze producten 
of diensten kunnen aantasten.

quality@coorstek.com

It-afdeling CoorsTek
Zorgen of vragen over kwesties die 
verband houden met het gebruik 
van IT-middelen van het bedrijf.

ITHelpDesk@coorstek.com

Afdeling overheidszaken 
CoorsTek

Zorgen of vragen over 
overheidsgerelateerde zaken. legal@coorstek.com

OVERHEIDSCONTRACTEN

Veel landen stellen strenge eisen aan bedrijven 
die zaken doen met de overheid. Bij de verkoop 
aan, onderhandelingen met of samenwerking met 
overheidsklanten is het van cruciaal belang dat u 
zich aan deze eisen houdt. Zakelijke praktijken die 
aanvaardbaar zijn in de commerciële arena, zoals 
het aanbieden van geschenken of vermaak, kunnen 
onaanvaardbaar of illegaal zijn in de overheidssector.

Daarnaast kan CoorsTek door onze samenwerking met 
overheden worden belast met informatie en materiaal 
die essentieel is voor de nationale veiligheid van een 
land en die geclassificeerd is als strikte bescherming 
vereist tegen niet-goedgekeurde openbaarmaking.  

Als uw in uw functie te maken hebt met 
overheidscontracten, moet u alle specifieke regels die 
van toepassing zijn op uw functie kennen en naleven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Juridische afdelingvan CoorsTek.

LOBBYEN

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming 
kan CoorsTek een standpunt innemen over het 
overheidsbeleid dat van invloed kan zijn op ons 
bedrijf en zich inspannen om de wetgeving of het 
overheidsbeleid te beïnvloeden. Omdat de regels voor 
lobbyactiviteiten over de hele wereld uiteenlopen, 
mogen alleen bepaalde personen die door CoorsTek zijn 
goedgekeurd, namens CoorsTek lobbyen.

U mag geen contact opnemen met een 
overheidsfunctionaris om te proberen de wetgeving of 
het overheidsbeleid namens CoorsTek te beïnvloeden, 
tenzij uw inspanningen zijn goedgekeurd door een 
geschikt lid van het managementteam van CoorsTek.

POLITIEKE ACTIVITEITEN 
EN BIJDRAGEN

U mag nooit deelnemen aan, toestemming geven voor 
of politieke bijdragen leveren namens CoorsTek of ten 
behoeve van CoorsTek.

Wij erkennen uw recht om als individu deel te nemen aan 
het politieke proces, zoals ondersteuning van en donaties 
aan lokale kandidaten. U mag echter alleen in uw eigen 
tijd en op eigen kosten deelnemen. U mag nooit de naam, 
fondsen, faciliteiten of middelen van CoorsTek gebruiken 
voor politieke doeleinden of bijdragen.

Wat als?
V:  Mijn vriendin is kandidaat voor een politieke 

functie en ik wil graag helpen met de 
campagne. Is dit toegestaan?

A:  Ja. Uw persoonlijke politieke activiteit is 
uw zaak. Maar zorg ervoor dat u geen 
gebruik maakt van middelen van CoorsTek, 
waaronder de tijd, e-mail of naam van 
CoorsTek om de campagne te ondersteunen.
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