
Ethiek
De kracht van op de  

juiste manier zaken te doen

Ethische Handleiding



Kiezen voor

“Door de informatie in deze 
handleiding te begrijpen en waar 
nodig toe te passen, kiest u er 
uitdrukkelijk voor om onze reeds lang 
gevestigde cultuur van integriteit te 
vrijwaren en levert u een concrete 
bijdrage aan ons toekomstige succes.”

Succes
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Aan directeuren, managers en werknemers: 
De beste wereldwijde ondernemingen zijn vastberaden. Ze hebben een duidelijke 
visie en missie, stellen ambitieuze doelstellingen op en streven ze actief na. 
Succes komt niet toevallig.

Op dezelfde manier heeft Eaton zijn internationale reputatie op het vlak van 
integriteit verdiend, omdat het van ethiek een prioriteit maakt. Wij koesteren de 
juiste waarden en maken duidelijk wat we bedoelen door op integere wijze te 
handelen en op de juiste manier zaken te doen.

Als gevolg daarvan is Eaton’s reputatie als sterk ethische onderneming een 
krachtig onderscheidend kenmerk geworden. Omdat wij blijven voldoen aan de 
hoge verwachtingen die wij onszelf opleggen, beschermen wij een belangrijk deel 
van wat ons op unieke wijze succesvol maakt in de ogen van klanten, leveranciers 
en werknemers. 

Eaton streeft ernaar u de informatie, richtlijnen en hulpmiddelen te bezorgen die 
u nodig hebt om de ethische normen van Eaton voor de werkplek te begrijpen en 
na te leven, zelfs wanneer u door lokale praktijken of omstandigheden twijfelt 
over die beslissing. Deze Ethische Handleiding is een belangrijk onderdeel van die 
belofte. Via concrete voorbeelden en duidelijke, praktische richtlijnen definieert en 
ondersteunt deze handleiding onze normen voor ethisch gedrag in de dagelijkse 
interacties met collega's en externe stakeholders.

Bij Eaton vinden we de manier waarop wij onze resultaten behalen een 
belangrijke maatstaf voor succes. Op de juiste manier zaken doen is het 
kernprincipe van het Eaton-merk en een centrale pijler voor de opbouw van onze 
reputatie in de markt. Door de informatie in deze handleiding te begrijpen en waar 
nodig toe te passen, kiest u er uitdrukkelijk voor om onze reeds lang gevestigde 
cultuur van integriteit te vrijwaren en levert u een concrete bijdrage aan ons 
toekomstige succes.

Craig Arnold 
Voorzitter en CEO
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Wij begrijpen dat wij onze prestatiedoelstellingen 
alleen kunnen verwezenlijken als ieder van ons onze 
kernwaarden centraal stelt:

De waarden van Eaton

Klantgerichtheid — Onze klant staat centraal in alles wat we doen.

Mensen — Wij erkennen dat onze mensen onze meest gewaardeerde bron zijn.

Vertrouwen — Wij hebben vertrouwen in de betrouwbaarheid van anderen en 
gaan ervan uit dat zij het juiste zullen doen.

Respect — Wij behandelen elkaar met respect en houden rekening met elkaar.

Waardigheid — Wij hebben respect voor de trots en het zelfbeeld van anderen.

Integriteit — Wij zijn eerlijk en ethisch.
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Gezondheid en veiligheid
Wij streven naar het welzijn  
van alle werknemers.

Uitmuntendheid
Wij willen de beste zijn.

Verantwoordelijkheid
Wij komen onze afspraken na.

Inclusie
Wij waarderen individuele verschillen.

Communicatie
Onze communicatie verloopt  
open en eerlijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij 'Topprestaties door 
mensen' kunnen verwezenlijken door een 
uitmuntende werkomgeving te creëren en te 
handhaven. Wij stimuleren topprestaties via de 
Eaton-filosofie, die onze kernwaarden vertaalt naar 
verantwoordelijkheden tegenover elkaar, de 
onderneming, onze klanten en andere stakeholders.

Vergoeding
Wij bieden een concurrerend loon en 
dito arbeidsvoorwaarden.

Leren
Wij blijven continu leren,  
groeien en veranderen.

Innovatie
Wij waarderen nieuwe ideeën.

Engagement
Wij zetten ons in voor ons werk  
en voor Eaton’s toekomst.

Milieu en gemeenschappen
Wij streven ernaar het milieu en onze 
gemeenschappen te verbeteren.
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Eaton Corporation verlangt van al zijn directeuren, 
managers en werknemers, en van zijn dochtermaat-
schappijen en aangesloten maatschappijen ('Eaton'), 
dat zij bij de uitvoering van hun taken de hier  
genoemde fundamentele principes van ethisch 
gedrag respecteren.

Ethische Gedragscode
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 1.  Het naleven van de wet — Wij respecteren en gehoorzamen de wetten, 
regels en voorschriften die wereldwijd voor onze bedrijven van toepassing zijn.

 2.  Integriteit bij het vastleggen en rapporteren van de 
financiële resultaten — Wij leggen op accurate en volledige wijze 
financiële en andere bedrijfsinformatie vast en communiceren volledige, 
betrouwbare, accurate en tijdige financiële resultaten en andere relevante 
informatie. Wij hebben een systeem van interne controles ontwikkeld om de 
integriteit van onze archieven en informatie te handhaven.

 3.  Respect voor de rechten van de mens — Wij respecteren de rechten 
van de mens en verwachten van onze leveranciers dat zij hetzelfde doen.

 4.  Leveren van kwaliteit — Wij richten ons volledig op het produceren 
van kwaliteitsproducten en het leveren van kwaliteitsdiensten.

 5.  Op ethische wijze concurreren — Wij behalen concurrentievoordeel 
d.m.v. superieure prestaties. Wij houden ons niet bezig met onethische of 
illegale handelspraktijken.

 6.  Respect tonen voor diversiteit en rechtvaardige 
arbeidspraktijken — Wij hechten veel belang aan het tonen van respect 
voor een cultureel divers personeelsbestand d.m.v. praktijken die gelijke 
kansen en rechtvaardige behandeling bieden aan alle werknemers op basis 
van prestaties. Wij tolereren op de werkplek geen pesterijen of discriminatie.

 7.  Vermijden van tegenstrijdige belangen — Wij vermijden relaties 
of gedrag die ons beoordelingsvermogen in het geding brengen of die 
feitelijk of ogenschijnlijk conflicten veroorzaken tussen onze persoonlijke 
belangen en onze loyaliteit t.o.v. Eaton.  Wij misbruiken onze functie bij 
Eaton niet voor het verkrijgen van ongepaste voordelen voor onszelf of 
anderen. Wij ontplooien geen activiteiten en gaan geen relaties aan die met 
Eaton concurreren.

 8.  Beschermen van onze bedrijfsmiddelen — Wij gebruiken 
eigendommen, informatie en kansen voor zakelijke doeleinden van Eaton en 
niet voor ongeoorloofd gebruik. Wij handhaven op juiste wijze de 
vertrouwelijkheid van informatie en werknemersgegevens, ons 
toevertrouwd door Eaton of anderen.

 9.  Handelen op integere wijze — Wij bieden of accepteren geen 
steekpenningen, commissielonen, ongepaste geschenken of entertainment. 
Onze bedrijfspraktijken stroken met onze ethiek en waarden.

10.  Verkoop aan overheden — Wij houden ons aan de speciale wetten, 
regels en voorschriften die te maken hebben met overheidscontracten en 
relaties met overheidspersoneel.

11.  Bijdragen aan politieke partijen — Wij leveren namens Eaton geen 
bijdragen aan politieke kandidaten of partijen, zelfs waar dit wettelijk is 
toegestaan.

12.  Milieu, gezondheid en veiligheid — Wij streven ernaar een 
wereldleider te zijn in het veiligstellen van de gezondheid en veiligheid van 
onze werknemers en in het beschermen van het milieu.
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Rapportering — Behoudens de lokale wetten mag iedere werknemer openlijk 
of anoniem rapporteren over een ethisch probleem of een potentiële of feitelijke 
wettelijke overtreding, waaronder zaken m.b.t. boekhouding, financiën en anti-
omkoperij, aan het Ethics & Compliance-kantoor. Vertrouwelijkheid wordt volledig in 
acht genomen voor zover dit mogelijk is in het kader van een geëigend onderzoek.

Deze meldingen kunnen gebeuren via de post, via e-mail of via de telefoon, zoals 
hier aangegeven:

• Post — Stuur een brief naar de:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Stuur een e-mail naar Ethics@eaton.com of gebruik de formulieren 
op de Global Ethics website die kunnen worden geraadpleegd via JOE (Eaton’s 
intranet) of op de externe website van Eaton.

• Telefoon — Neem contact op met de Ethics & Financial Integrity-hulplijn via 
het nummer 800.433.2774 vanuit de VS en Canada. Vanuit een ander land 
kiest u het nummer dat u vindt op uw lokale Ethiek-poster of op de Global 
Ethics website op JOE. De hulplijn is een gratis nummer. Er is bovendien 24 
uur per dag en 7 dagen per week een meertalige vertegenwoordiger 
beschikbaar.

• Meertalige ondersteuning — Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u uw 
moedertaal gebruiken om een probleem te rapporteren bij een van de 
bovenvermelde adressen. Wij zorgen voor de vertaling van uw brief of e-mail.

Eaton staat geen represaillemaatregelen toe tegen werknemers die een ethisch, 
wettelijk of financieel probleem rapporteren. Bovendien worden er geen disciplinaire 
maatregelen genomen tegen werknemers die te goeder trouw rapporteren. 
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Persoonlijke verantwoordelijkheid 
Iedere directeur, manager en werknemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het 
lezen, begrijpen en naleven van de principes zoals vervat in deze Ethische 
Gedragscode. Behoudens de lokale wetten is naleving van deze principes een 
voorwaarde voor werkgelegenheid, en niet-naleving hiervan kan resulteren in 
disciplinaire actie, tot en met beëindiging van de dienstbetrekking.

De directie bepaalt, of stelt geschikt managementpersoneel aan om te bepalen, 
welke actie ondernomen dient te worden bij overtreding van de Ethische 
Gedragscode. Deze acties zijn naar redelijkheid ontworpen om overtredingen te 
voorkomen en naleving van de Ethische Gedragscode te stimuleren.

Met inachtneming van de lokale wetgeving is het de plicht van elke directeur, 
manager en werknemer om activiteiten die naar zijn of haar oordeel in strijd 
kunnen zijn met deze principes, aan Eaton te melden. Ze kunnen worden gemeld 
aan een leidinggevende of een ander lid van het management, of aan het Ethics 
en  Compliance kantoor, zoals hierboven vermeld. Mogelijke overtredingen 
kunnen eveneens worden gerapporteerd aan de voorzitters van de controle- of 
bestuurscommissies van de raad van bestuur, of direct aan de volledige raad van 
bestuur, via een brief ter attentie van de VP Ethics en Compliance, die de 
melding zal doorsturen.
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Inleiding

Het doel van deze Ethische Handleiding is om 
wereldwijd alle werknemers van Eaton bij hun 
dagelijkse werkzaamheden te helpen zich vertrouwd 
te maken met de Ethische Gedragscode en de 
Ethische Gedragscode na te leven. Het is niet de 
bedoeling dat elke afzonderlijke ethische kwestie 
behandeld wordt, maar veeleer om u algemene 
richtlijnen te geven bij het nemen van ethische 
bedrijfsbeslissingen en om u de weg te wijzen naar 
bronnen voor verdere hulp. Vraag uw leidinggevende 
naar de volledige tekst van de beleidslijnen van de 
ondernemingen waarnaar in deze handleiding wordt 
verwezen. De volledige tekst kan eveneens worden 
geraadpleegd op JOE, het intranet van Eaton.



Wie moet de Ethische Gedragscode naleven?
Alle Eaton-werknemers wereldwijd
Iedere directeur, manager en werknemer (in deze handleiding 'werknemer(s)' 
genoemd) is persoonlijk verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven 
van de principes zoals vervat in deze Ethische Gedragscode.

Dochtermaatschappijen, 
aangesloten maatschappijen 
en andere partijen
Van dochtermaatschappijen, 
aangesloten maatschappijen en 
andere partijen waarin Eaton een 
meerderheidsbelang heeft, wordt 
geëist dat zij zich aan de Ethische 
Gedragscode houden. Zo moet 
bijvoorbeeld elke joint venture waarin 
Eaton een belang heeft van meer dan 
50 procent, zich aan onze Ethische 
Gedragscode houden. Entiteiten 
waarin Eaton een belang heeft van 10 
procent of meer maar geen 
meerderheidsbelang, worden met 
aandrang verzocht om de Ethische 
Gedragscode of een vergelijkbare 
gedragscode na te leven.

Derde partijen
Waar relevant, is Eaton’s Ethische 
Gedragscode evenzeer van 
toepassing op personen of partijen 
die zijn aangesteld om te assisteren 
of diensten te verlenen voor of 
namens Eaton. Dit omvat alle 
werknemers voor specifieke 
projecten, zoals onafhankelijke 
aannemers, bedrijfsadviseurs, 
dienstverleners en uitzendkrachten.

Wij eisen dat onze leveranciers de 
Eaton Supplier Code of Conduct 
(Eaton-gedragscode voor 
leveranciers) naleven. 

Wij staan niet toe dat derde partijen 
namens ons iets doen dat wij zelf niet 
mogen doen.

 Vraag

V. Wat als sommige van mijn 
persoonlijke overtuigingen in 
strijd zijn met de ethische 
principes van Eaton?

A. Eaton heeft niet de bedoeling uw 
persoonlijke overtuigingen te 
veranderen. Wel verwachten wij 
dat uw gedrag bepaald wordt 
door de ethische principes van 
Eaton wanneer u namens Eaton 
zaken doet. Indien u twijfelt of u 
aan deze verwachtingen kunt 
voldoen, dan kunt u uw 
bezorgdheid melden aan uw 
leidinggevende of contact 
opnemen met het Ethics en 
Compliance kantoor.
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1Het naleven van de wet

Wij respecteren en gehoorzamen de wet, regels en 
voorschriften die wereldwijd voor onze bedrijven van 
toepassing zijn.



Respect

Uw persoonlijke verantwoordelijkheid
Als werknemer van Eaton wordt van u geëist dat u zich houdt aan alle van 
toepassing zijnde wetten en overheidsvoorschriften, ongeacht waar wij zaken 
doen. Morele druk van uw leidinggevende of veeleisende zakelijke 
omstandigheden zijn geen excuus om zich niet aan de wet te houden. U bent 
verantwoordelijk voor het stellen van vragen of het uiten van twijfels over een 
voorgestelde actie bij uw leidinggevende of het Ethics en Compliance kantoor.

Internationale handelsimport- en exportcontrole
Eaton leeft de van toepassing zijnde Amerikaanse en andere nationale wetten, 
voorschriften en beperkingen na bij het importeren en exporteren van producten, 
diensten, informatie of technologie. Indien u de voorschriften niet naleeft, kan dit 
een misdrijf zijn, waarbij de resulterende boetes kunnen bestaan uit boetes voor 
Eaton en boetes en gevangenisstraf voor de verantwoordelijke werknemer. U 
bent verantwoordelijk voor het kennen van de wetten die betrekking hebben op 
u en uw dagelijkse werkactiviteit, mogelijk ook de wetten van een ander land dan 
waar u gevestigd bent.

Lokale wetten en praktijken
Omdat Eaton een Amerikaans bedrijf is, moet het de Amerikaanse wetgeving 
naleven. Eaton moet eveneens de wetgeving naleven van andere landen waar wij 
zaken doen. De lokale wetten van een land kunnen een invloed hebben op de 
manier waarop wij in een ander land zaken doen. Wanneer u zaken doet voor 
Eaton, dan is het belangrijk dat u niet alleen de lokale wetten kent die op u van 
toepassing zijn in uw thuisland, maar ook dat u weet hoe u kunt worden 
beïnvloed door de wetten van andere landen. Vraag om hulp als u een 
tegenstrijdigheid tussen deze wetten opmerkt, of als u merkt dat de lokale 
gebruiken en zakelijke of sociale praktijken in strijd zijn met deze wetten.
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Voorbeelden

Fout 
Een werknemer ontdekt dat een 
klant het percentage lokale 
inhoud van Eaton-onderdelen 
onjuist voorstelt om te voldoen 
aan vereisten van de overheid. 
De werknemer doet niets omdat 
hij de klant niet wil verliezen. 

Een expeditiemedewerker merkt 
op dat een Eaton-product 
bestemd voor het buitenland 
technologie bevat die volgens de 
lokale wetgeving op 
exportcontrole beperkt is. Ze 
vindt geen aanwijzingen waaruit 
blijkt dat de vereiste 
exportlicentie voor die 
technologie werd verkregen. Ze 
stelt de verzending niet in vraag 
en laat de verzending doorgaan.

Goed
Een manager ontdekt dat een 
zending omgeleid gaat worden 
van een toegestaan 
bestemmingsland naar een land 
waarvoor sancties gelden, in 
strijd met de Amerikaanse 
wetgeving op exportcontrole, en 
laat de zending stopzetten.

Apparatuurdefecten dreigen te 
zorgen voor vertraging in de 
verzending van producten naar 
een belangrijke klant. Een van de 
oplossingen is de productie te 
verplaatsen naar een andere 
Eaton-fabriek, maar hiervoor is 
de voorafgaande toestemming 
van de klant, en van de lokale 
belasting- en douane-instanties 
vereist. Ook al wordt de levering 
een week uitgesteld, toch zorgt 
de fabrieksmanager ervoor dat 
zijn team de vereiste 
goedkeuringen verkrijgt alvorens 
de productie wordt verplaatst.

 Vragen
V. Ik vermoed dat een distributeur onderdelen van Eaton verscheept naar 

een land dat volgens mij aan sancties of embargo's is onderworpen 
volgens de exportwetgeving. Wat moet ik doen?

A. De verzending van producten naar landen die onderworpen zijn aan sancties 
of embargo's, ook via een distributeur, zijn mogelijk onwettelijk volgens de 
exportwetgeving van veel landen waar Eaton zaken doet. De regels die 
gelden voor dergelijke verzendingen zijn bijzonder complex, en om te 
beoordelen of de verzending wettelijk is, moeten de feiten zorgvuldig 
worden beoordeeld. Als u twijfelt of producten van Eaton worden verzonden 
naar een land dat onderworpen is aan sancties of embargo's, of vóór u 
enige transactie verricht waarbij mogelijk een aan sancties of embargo's 
onderworpen land betrokken is, neem dan meteen contact op met de 
juridische afdeling voor hulp

V. Soms zijn onze normen en beleidslijnen strenger dan de lokale wetten 
van mijn land. Waarom moeten we verder gaan dan wat door de lokale 
wet wordt vereist?

A. Eaton stelt alles in het werk om op de juiste manier zaken te doen. Dat 
betekent dat we doen wat juist is, ook al zijn we daardoor strenger dan de 
lokale wetten, en ook als de lokale gebruiken of zakelijke praktijken een 
andere benadering toestaan.
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2 Integriteit bij het 
vastleggen en 
rapporteren van onze 
financiële resultaten

Wij leggen op accurate en volledige wijze financiële 
en andere bedrijfsinformatie vast en communiceren 
volledige, betrouwbare, accurate en tijdige financiële 
resultaten en andere relevante informatie. Wij 
hebben een systeem van interne controles 
ontwikkeld om de integriteit van onze archieven en 
informatie te handhaven.
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Nauwkeurigheid

Werknemers:

19

• dienen ervoor te zorgen dat de financiële documenten en administratie onder 
hun verantwoordelijkheid op accurate wijze de transacties weergeven en in 
overeenstemming zijn met de vereiste verslaggevingsregels en Eaton’s 
systeem van interne controles;

• mogen nooit documenten vervalsen of de ware aard van een transactie 
verkeerd voorstellen; 

• dienen de Eaton-richtlijnen voor administratieve bewaarplicht na te leven.



 Vragen

V. Wat zijn enkele voorbeelden van bedrijfsinformatie?
A. Bedrijfsinformatie kan betrekking hebben op elektronische of papieren 

documenten, zoals:
• informatie over werkuren;
• testrapporten;
• rapporten over milieu, gezondheid en veiligheid;
• gegevens over opbrengsten en kosten;
• financiële rapporten;
• onkostennota's;
• productinformatie;
• kwaliteitsrapporten; en
• dossiers over opleidingskwalificaties of vorige werkervaringen.

V. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een oneerlijke rapportering van 
bedrijfsinformatie?

A. Het indienen van onjuiste informatie over kwaliteit, tests, voorraden en 
financiële of andere rapporten van deze aard kan leiden tot disciplinaire 
maatregelen, tot en met beëindiging van de dienstbetrekking. Dit gedrag 
kan eveneens schade berokkenen aan onze reputatie en de werknemer en 
de onderneming kunnen burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk 
worden gesteld.

V. Een van mijn collega's heeft onjuist verslag uitgebracht over enkele 
belangrijke testresultaten, wat tot een ernstig productdefect kan 
leiden. Hoe kan ik deze kwestie melden zonder mijn relatie met mijn 
collega in gevaar te brengen?

A. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw manager of Human Resources 
een onderzoek instellen naar wat er gebeurd is zonder uw betrokkenheid te 
vermelden. Als u deze kwestie liever niet meldt aan een lokale manager, dan 
kunt u uw bezorgdheid melden aan het Ethics en Compliance kantoor.

V. Mijn nieuwe collega heeft niet de ervaring waarover hij in zijn 
sollicitatie beweerde te beschikken. Toen ik hem erover aansprak, zei hij 
dat hij zijn werkervaring wat had opgesmukt om de baan te krijgen. Hij 
zegt dat het niet belangrijk is, als hij zich maar kan bewijzen. Is dit juist?

A. Nee. Ten aanzien van werknemers die overdrijven over hun werkervaring of 
een verkeerde voorstelling geven van hun opleiding, kunnen disciplinaire 
maatregelen worden genomen, tot en met de beëindiging van de 
dienstbetrekking. Werknemers die hun werkervaring vervalsen, zijn mogelijk 
ook bereid om andere documenten te vervalsen. Bovendien is het niet 
eerlijk tegenover anderen die voor de baan hebben gesolliciteerd.

V. Een van mijn collega's heeft me gevraagd een factuur goed te keuren 
voor diensten die nooit werden geleverd. Wat doe ik?

A. Als u deze factuur goedkeurt, wetende dat wij de diensten nooit hebben 
ontvangen, dan legt u een valse verklaring af. Als er als gevolg van uw 
goedkeuring een betaling wordt verricht, dan kan dit beschouwd worden als 
diefstal. Bespreek uw probleem met uw collega. Als u dat liever niet doet, 
kunt u aan uw manager, uw plaatselijke financiële verantwoordelijke of het 
Ethics en Compliance kantoor vragen wat u moet doen.
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Voorbeelden

Fout 
Om zijn verkoopdoelstellingen te 
halen, vraagt een 
fabrieksmanager aan een 
controller om op de laatste dag 
van het kwartaal een grote 
verkoop te registreren, ook al is 
de bestelling pas twee dagen 
later verzonden.

Een verkoopvertegenwoordiger 
dient valse bonnetjes in op haar 
onkostennota voor maaltijden 
waar ze niet aanwezig was.

Een werknemer komt erachter 
dat een klant ermee dreigt de 
onderneming voor de rechtbank 
te dagen over een productdefect 
en verwijdert al zijn berichten 
waarin hij de testresultaten van 
het product in vraag stelt.

Een verkoopmanager betaalt voor 
het gezin van een klant een trip 
naar Disney World en boekt de 
kosten van de reis als kosten voor 
productontwikkeling.

Goed
Een werknemer wordt door zijn 
manager gevraagd om de details 
van een ongevallenrapport te 
veranderen. De werknemer voelt 
zich hier ongemakkelijk bij en vraagt 
een andere manager om advies.

Een nieuwe werknemer ontdekt 
dat zijn collega's geregeld 
onterecht gewerkte uren 
rapporteren op hun werkrooster, 
en is bezorgd dat deze praktijk 
algemeen bekend en aanvaard is 
in de fabriek. Hij wil liever niet de 
lokale managers benaderen, dus 
neemt hij contact op met het 
Ethics en Compliance kantoor om 
de kwestie te bespreken. 

Wanneer een werknemer wijst op 
een belangrijke fout in een 
voorraadrapport, geeft haar 
manager de fout toe, bedankt hij 
haar om hem op de fout te wijzen 
en dient hij een gecorrigeerd 
rapport in.

Een werknemer merkt dat een 
klant zich voor een aankoop baseert 
op productspecificaties van een 
verouderde producthandleiding. Zij 
meldt de vergissing onmiddellijk 
aan de klant.
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Respect voor de 
rechten van de mens

Wij respecteren de rechten van de mens  
en verwachten van onze leveranciers dat  
zij hetzelfde doen.

3
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Als wereldburger en een verantwoordelijk lid van de samenleving respecteert 
Eaton de waardigheid van individuen, de behoeften van onze gemeenschappen 
en de kwetsbaarheid van het milieu. Gezamenlijke sociale verantwoordelijkheid is 
een reeds lang gevestigde overtuiging bij Eaton en een waarde die geïntegreerd 
is in de manier waarop wij zaken doen.

Rechten van de mens
Veel onafhankelijke organisaties en commissies hebben belangrijke internationale 
instrumenten voor de mensenrechten voorgesteld, zoals het Global Compact van 
de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het 
Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Deze 
instrumenten volgen doorgaans de principes dat bedrijven vastgestelde 
mensenrechten moeten respecteren en ondersteunen, en zich niet mogen 
inlaten met misbruik van mensenrechten. Bij Eaton zijn deze belangrijke principes 
opgenomen in onze kernwaarden, en zijn ze bepalend voor hoe wij ons elke dag 
gedragen en wat wij eisen van onze leveranciers. Ook zijn wij een lid van en een 
trotse deelnemer aan het Global Reporting Initiative, een van 's werelds meest 
algemeen gebruikte rapporteringskaders voor prestaties op het vlak van 
mensenrechten, werk, milieu, anticorruptie en corporate citizenship.

Kinderarbeid
Wij maken geen gebruik van kinderarbeid. Iedereen die jonger is dan 16 jaar 
beschouwen wij als een kind. Indien de plaatselijke wetgeving meer beperkingen 
oplegt dan ons beleid, respecteren wij de lokale wetgeving. Daar waar de lokale 
wetgeving ons toestaat personen jonger dan 16 jaar in dienst te nemen, zullen 
wij dit niet doen.

Dwangarbeid
Wij verbieden het gebruik van onvrijwillige arbeid, slavernij of dwangarbeid.

Vergoeding
Wij bieden een vergoeding en voordelen die voldoen aan de wettelijke vereisten 
of die de wettelijke vereisten overtreffen en die concurrerend zijn met de 
vergoedingspraktijken in de landen waar wij zaken doen.

Inclusie
Wij ondersteunen praktijken die resulteren in het accepteren van alle 
werknemers en die gelijke arbeid voorstaan voor personen die daarvoor 
gekwalificeerd zijn. Wij streven ernaar een omgeving te handhaven waarin ieder 
van ons, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, ras, kleur, geloof, etniciteit, 
leeftijd, nationale afkomst, seksuele geaardheid, geslachtidentiteit, handicap, 
niveau of positie, zijn/haar volledige potentieel kan bereiken en iedere dag weer 
resultaten kan boeken.

Waardigheid
23



Werkomgeving
Wij gebruiken de Eaton filosofie om uit te drukken dat wij geloven in topprestaties 
via mensen, op basis van de fundamentele overtuiging dat alle werknemers hun 
beste bijdrage willen leveren en doen wat juist is. Wij baseren onze beleidslijnen, 
praktijken en beslissingen op deze fundamentele filosofische stellingen:

• Wij streven naar het welzijn van alle werknemers.
• Wij streven ernaar de beste te zijn in de uitvoering van onze taken.
• Wij waarderen individuele verschillen.
• Onze communicatie verloopt open en eerlijk.
• Wij bieden een concurrerend loon en dito arbeidsvoorwaarden.
• Wij blijven continu leren, groeien en veranderen.
• Wij waarderen nieuwe ideeën.
• Wij zijn nauw betrokken bij ons werk en spannen ons in voor Eaton’s 

toekomst.
• Wij streven ernaar het milieu en onze gemeenschappen te verbeteren.

Wij vinden dat alle werknemers elkaar en ieder ander waarmee zij tijdens hun 
werk te maken hebben, met respect en waardigheid dienen te behandelen.

Wij richten ons op het handhaven van een werkomgeving die vrij is van de 
invloeden van ongeoorloofde en illegale substanties, drugs, tabak en alcohol. 

Wij bieden onze werknemers een op vertrouwen gebaseerde werkomgeving, 
waar zij vrij zijn om vragen te stellen, feedback te geven, bezorgdheid te uiten en 
waarin zij actief betrokken zijn bij de besluitvorming. 

Indien werknemers worden vertegenwoordigd door vakbonden en/of 
ondernemingsraden, volgt Eaton de lokale wetten bij de interactie met hun 
vertegenwoordigers.

Leveranciers
Wij eisen dat onze leveranciers de Eaton Supplier Gedragscode of Conduct 
(Eaton-gedragscode voor leveranciers) naleven.

Burgerschap
Wij ondersteunen de gemeenschappen waarin wij leven en werken. Als goede 
burgers trachten wij de kwaliteit van het leven te verbeteren d.m.v. 
ondersteuning van opleidingen, gezondheid en persoonlijke diensten, 
ontwikkeling van de gemeenschap en andere lokaal relevante initiatieven op 
plaatsen waar wij zaken doen, en door ondersteuning van vrijwillige 
betrokkenheid van onze werknemers bij dergelijke initiatieven.
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 Vragen

V. Onze klanten en leveranciers vragen soms of Eaton het Global 
Compact van de Verenigde Naties en andere 
mensenrechteninstrumenten ondersteunt. Hoe moet ik daarop 
antwoorden?

A. Geef hen een exemplaar van onze Ethische Gedragscode of verwijs naar 
onze website voor een elektronisch exemplaar van de handleiding. Als u 
gevraagd wordt om hierover antwoorden te verstrekken in een peiling, vraag 
dan de juridische afdeling om richtlijnen.

V. Ik voel me ongemakkelijk wanneer mijn leidinggevende grapjes maakt 
over etnische afkomst of nationaliteit. Wat moet ik doen?

A. Idealiter vertelt u uw leidinggevende dat u zich ongemakkelijk voelt bij de 
grapjes en vraagt u hem te stoppen. Als u dat liever niet doet, kunt u het 
probleem melden aan Human Resources.

V. Welk voordeel haalt Eaton uit diversiteit?
A. Ons succes is afhankelijk van ons vermogen om de allerbeste mensen aan 

te trekken uit de wereldwijde cultuuroverschrijdende pool van talent. Door 
individuele verschillen te waarderen profiteren wij van unieke perspectieven 
die leiden tot innovatieve ideeën en betere beslissingen.

V. Onze joint-venturepartner, die in handen is van de overheid, wil geen 
vrouwelijke kandidaten goedkeuren die wij aanbevelen voor 
belangrijke operationele functies. Moeten wij in de toekomst ophouden 
om vrouwen voor deze functies aan te bevelen? 

A. Nee. Als wij vrouwen uitsluiten uit onze aanbevolen kandidaten, dan geeft 
dat de indruk dat wij akkoord gaan met discriminatie. Door de beste 
kandidaten op basis van verdienste te blijven voorstellen, versterken wij ons 
verbintenis om de allerbeste mensen aan te werven, ongeacht hun geslacht.
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V. Mijn nieuwe manager is erg intimiderend, en ze vernedert me soms in 
het bijzijn van mijn collega's. Misschien is dit gewoon haar stijl, maar 
het heeft een invloed op mijn moreel. Kan ik hier iets aan doen?

A. Als u vindt dat u niet op een professionele manier wordt behandeld, praat 
dan met uw manager over hoe haar gedrag uw moreel beïnvloedt. Als u dat 
liever niet doet, kunt u het probleem melden aan een andere manager of 
aan Human Resources.

V. Ik heb redenen om aan te nemen dat een van onze belangrijkste 
leveranciers zijn werknemers onjuist behandelt door ze bloot te stellen 
aan gevaarlijke werkomstandigheden. Moet ik me zorgen maken? 

A. Onze reputatie voor het op de juiste manier zaken doen kan worden 
geschaad door de handelingen van onze zakenpartners. Rapporteer uw 
bezorgdheid aan uw manager zodat Eaton kan beslissen welke maatregelen 
al dan niet moeten worden getroffen.
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Voorbeelden

Fout 
Werknemers bespotten een 
collega wegens zijn seksuele 
geaardheid.

Een vrouwelijke werknemer 
ontvangt een lager loon dan haar 
mannelijke collega, uitsluitend 
omdat ze een vrouw is.

Goed
Een vrouw solliciteert voor een 
baan als machinetechnicus, een 
baan die vroeger altijd door 
mannen werd ingevuld. De vrouw 
wordt uitsluitend op basis van 
haar kwalificaties in aanmerking 
genomen voor de baan. 

Een leverancier blijkt gebruik te 
maken van kinderarbeid om 
onderdelen voor Eaton te 
vervaardigen. Eaton schakelt 
over naar een andere leverancier, 
ook al liggen de kosten hoger.



Leveren van kwaliteit

Wij richten ons volledig op het produceren van 
kwaliteitsproducten en het leveren van 
kwaliteitsdiensten.

4
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Uitmuntendheid

Kwaliteit is de hoeksteen van onze verbintenis ten aanzien van onze klanten en is 
van essentieel belang voor onze concurrentiemogelijkheden. Ons streven naar 
kwaliteit betekent dat:

• wij in onze dagelijkse werkzaamheden van kwaliteit een hoge prioriteit 
maken en streven naar voortdurende verbetering;

• wij onze producten zodanig ontwerpen, aankopen en produceren dat zij 
tegemoet komen aan de verwachtingen van onze klanten of deze 
verwachtingen zelfs overtreffen;

• wij onze diensten leveren met in de eerste plaats aandacht voor 
innovatie en de behoeften van klanten;

• wij ervoor zorgen dat alle vereiste inspecties en tests worden uitgevoerd, 
en dat de gerelateerde informatie volledig, nauwkeurig en waar is;

• wij onze producten zo ontwerpen dat zij voldoen aan alle toepasselijke 
overheidsnormen en –voorschriften en geregeld tests uitvoeren om te 
garanderen dat ze hieraan blijven voldoen;

• wij streven naar het ultieme doel van nul defecten en nul fouten; 
• wij ieder afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het tegemoet komen aan 

het kwaliteitsbeleid, de praktijken en procedures die van toepassing zijn 
op ons werk.

 Vragen
Q. Een leverancier roept onderdelen van een vorige levering terug omdat 

ze niet voldoen aan de specificaties. De producten die deze onderdelen 
bevatten zijn reeds verzonden, maar mijn leidinggevende zegt dat we 
onze klanten niet op de hoogte hoeven te brengen, omdat dit nu het 
probleem van de leverancier is. Voor mijn gevoel klopt dat niet, maar ik 
weet niet zeker of ik iets moet zeggen. Wat doe ik?

A. Als u bezorgd bent over een probleem in verband met productveiligheid of 
kwaliteit, houd dit dan niet voor uzelf. Hoewel ieder van ons verantwoordelijk 
is voor zijn eigen handelingen, betekent onze gedeelde verbintenis ten 
aanzien van integriteit dat wij van ons laten horen wanneer we ergens 
bezorgd over zijn of wanneer we gevraagd worden iets te doen dat volgens 
ons niet juist is.

Q. Hoe kan ik verantwoordelijk zijn voor kwaliteit als er zo veel druk 
wordt uitgeoefend het product op tijd te verzenden?

A. Onze reputatie voor kwaliteit is erg belangrijk. Ook al moeten we allemaal 
uiterste inspanningen leveren om deadlines te halen, toch betekent dit nooit 
dat wij verwachten dat u risico's neemt of het niet te nauw neemt met de 
kwaliteit. Als u voelt dat u onder druk wordt gezet, praat dan met uw 
leidinggevende of de kwaliteitsmanager van uw vestiging. Als u dat liever 
niet doet, neem dan contact op met het Ethics en Compliance kantoor.
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Voorbeelden

Fout 
Een commodity manager die 
werkt aan een 
bevoorradingsproject merkt op 
dat een kandidaat-leverancier 
geen aanvaardbare score heeft 
gehaald in de vereiste 
kwaliteitssysteembeoordeling. 
Omdat hij een deadline moet 
halen, negeert hij het povere 
resultaat en voegt hij de 
leverancier toe aan de lijst van 
goedgekeurde leveranciers. 

Een productiemedewerker merkt 
op dat een toestel voor 
foutcontrole dat door de klant is 
vereist, niet werkt. Hij neemt 
contact op met zijn 
leidinggevende en krijgt te horen 
dat het toestel niet echt 
essentieel is. Schoorvoetend gaat 
de werknemer weer aan het 
werk, en de productie wordt 
voortgezet.

Goed
Een werknemer wordt gevraagd 
stappen van het wereldwijde 
bevoorradingsproces over te slaan 
om snel een nieuwe leverancier 
toe te voegen. Alvorens hij actie 
onderneemt vraagt de werknemer, 
zonder vrees voor represailles, de 
lokale managers voor kwaliteit en 
de bevoorradingsketen of dit 
correct is.

Een leidinggevende merkt dat zijn 
voorraad van een bepaald type 
schroeven bijna uitgeput is. Op 
een aanpalende productielijn 
wordt een iets kortere schroef 
met dezelfde maat gebruikt. 
Omdat hij weet hoe belangrijk het 
product voor de klant is, vraagt de 
leidinggevende de product- en 
kwaliteitsingenieurs die 
verantwoordelijk zijn voor deze lijn 
om het gebruik van de kortere 
schroef te evalueren, te beslissen 
over welke goedkeuringstests er 
moeten worden uitgevoerd, en de 
administratie voor de 
productiewijziging in te vullen 
alvorens de andere schroef in de 
productie te gebruiken.
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Op ethische  
wijze concurreren

Wij behalen concurrentievoordeel d.m.v. superieure 
prestaties. Wij houden ons niet bezig met onethische 
of illegale handelspraktijken.

5
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Werknemers die werkzaam zijn in marketing, verkoop, inkoop of acquisitie 
dienen vooral attent te zijn op antitrustwetten en andere handelswetten en 
voorschriften. Dit is ook van toepassing op degenen die deelnemen aan 
(handels)samenwerkingsverbanden, benchmarking of groepen die de 
industrienormen vaststellen.

Ethische behandeling van concurrenten
Werknemers dienen het onderstaande te vermijden:

• te spreken met een concurrent over: prijzen, kosten, productie, 
capaciteit, producten, diensten, praktijken bij het uitbrengen van een 
bod, verkooprayons, distributiekanalen, leveranciers, klanten en andere 
niet-openbare bedrijfskwesties;

• het gebruik van tactieken om de concurrent te elimineren in markten waar 
het bedrijf marktleider is, waaronder het verkopen onder de marginale 
kosten en andere agressieve praktijken om de concurrent te elimineren;

• het gebruik van, of een andere partij vragen gebruik te maken van, 
oneigenlijke middelen om de handelsgeheimen van de concurrent te 
bemachtigen, waaronder stelen, wegnemen, reproduceren of 
misleidend gedrag om ze te verkrijgen;

• bewust gebruik maken van de handelsgeheimen van een concurrent; en
• negatieve verkoop, in diskrediet brengen van concurrenten en het 

verspreiden van ongegronde geruchten.

Zonder overleg met de juridische afdeling van Eaton en de juiste autorisatie op 
toepasselijk managementniveau, mogen werknemers niet:

• met concurrenten onderhandelen m.b.t. mogelijke fusies, acquisities, 
joint ventures of joint buying, marketing of 
ontwikkelingsovereenkomsten;

• referentiekaders vastleggen met concurrenten;
• met concurrenten deelnemen aan activiteiten die industrienormen 

vaststellen of activiteiten van handelsverenigingen; of
• informatie uitwisselen met concurrenten.

Ethische behandeling van klanten
Tenzij vooraf goedgekeurd door de juridische afdeling van Eaton, mogen 
werknemers niet:

• van een klant eisen dat een product of dienst tegen een bepaalde prijs 
of voor een hogere prijs geleased of doorverkocht wordt;

• de verkoop of leasing van een product of dienst van Eaton verbinden aan 
de aankoop van een ander product of andere dienst;

• een exclusieve afspraak met een klant maken;
• klanten beperken m.b.t. het gebied waarbinnen zij Eaton-producten of 

-diensten kunnen doorleasen of wederverkopen;
• klanten beperken aan wie een product of dienst geleased of 

doorverkocht kan worden; of
• discrimineren tussen concurrerende klanten over de prijzen of toeslagen 

die op vergelijkbare goederen worden aangeboden.

Eerlijkheid
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 Vragen

V. Mag ik solliciteren voor een baan bij een concurrent om informatie over 
hun nieuwe producten te verzamelen?

A. Nee, het verkrijgen van geheime productinformatie door uw intenties 
verkeerd voor te stellen is fout en mogelijk onwettig. Het verzamelen van 
openbaar beschikbare informatie over de producten van onze concurrenten 
mag wanneer dat wettig en op professionele wijze gebeurt. Als u vragen 
hebt over de manier waarop u dergelijke bedrijfsinformatie kunt verzamelen, 
neem dan contact op met de juridische afdeling voor advies.

V. Een werknemer van een potentiële nieuwe klant heeft aangeboden om 
bij Eaton een grote bestelling te plaatsen als ik ermee instem een 
generator bij hem thuis te leveren. Ik wil deze klant en de bestelling 
niet verliezen. Wat doe ik?

A. Geef hem de generator niet. Dit zou een vorm van omkoping zijn. Het is 
illegaal in de meeste landen en in strijd met het Anticorruptiebeleid van 
Eaton. Wijs de werknemer op de voordelen van zaken doen met Eaton en 
vraag u af of er binnen het team van de klant anderen zijn die zouden 
kunnen beslissen dat ons aanbod meer waarde biedt.

V. Een van mijn collega’s geeft soms valse informatie over producten van 
onze concurrenten aan onze klanten. Hij beweert dat de klanten wel 
weten dat hij overdrijft om een bestelling binnen te halen, maar ik voel 
me daar niet goed bij. Wat doe ik?

A. Wijs je collega er eerst op dat wij langdurige relaties opbouwen via 
wederzijds respect en vertrouwen. Wij krijgen bestellingen door superieure 
prestaties en door eerlijk te zijn in onze productbesprekingen. Als u hier 
liever niet met uw collega over praat, praat dan met uw manager of met 
Human Resources.

V. Ik heb een goede verstandhouding met vrienden die werken bij onze 
concurrenten. Is het verkeerd als we af en toe bespreken wat er op de 
markt gebeurt?

A. Vermijd gesprekken of activiteiten met uw vrienden die als ongepast zouden 
kunnen worden beschouwd of die zouden kunnen leiden tot aantijgingen 
van anticoncurrentieactiviteit. Gesprekken over zaken met concurrenten 
kunnen worden beschouwd als overeenkomsten tussen concurrenten om 
de concurrentie onwettelijk schade te berokkenen.

V. Mijn buurman heeft net zijn baan verloren bij een van onze grootste 
concurrenten. Kan ik hem vragen stellen over hun producten, nu hij 
niet langer voor hen werkt?

A. Ga vóór u vragen stelt na of uw buurman begrijpt dat u niet vraagt om 
geheime informatie of informatie die valt onder een 
vertrouwelijkheidovereenkomst met zijn voormalige werkgever.
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Ethische behandeling van leveranciers
Tenzij vooraf goedgekeurd door de juridische afdeling van Eaton, mogen 
werknemers niet:

• de verkoop van een product of dienst verbinden aan de wederzijdse 
aankoop van een product of dienst;

• een exclusieve afspraak met een leverancier maken; of
• een inkoopgroep of collectief vormen, van welke aard dan ook.



Voorbeelden

Fout 
Een manager keurt een 
overeenkomst met twee 
concurrenten goed over de 
prijsstijging die aan klanten in 
rekening zal worden gebracht. 

Een nieuwe werknemer van 
Eaton gebruikt zijn oude 
wachtwoord om toegang te 
krijgen tot de website van zijn 
voormalige werkgever en 
vertrouwelijke gegevens te 
raadplegen.

Goed
Een marketingmanager woont 
een vergadering van een 
handelsvereniging bij, en het 
onderwerp van het gesprek 
evolueert naar manieren om de 
prijzen op de markt te 
controleren. Hij laat weten de 
discussie ongepast te vinden en 
verlaat de zaal.

Een nieuwe ingenieur die 
voorheen bij een concurrent 
werkte, beschrijft in zijn 
sollicitatiegesprek bij Eaton zijn 
werk aan een nieuw product dat 
mogelijk nuttig kan zijn. De 
technische leidinggevende vraagt 
hem om de informatie van de 
concurrent voor zich te houden.
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Respect tonen voor 
diversiteit en 
rechtvaardige 
arbeidspraktijken

Wij hechten veel belang aan het respect voor een 
cultureel divers personeelsbestand via praktijken 
die gelijke kansen en rechtvaardige behandeling 
bieden aan alle werknemers op basis van 
prestaties. Wij tolereren op de werkplek geen 
pesterijen of discriminatie.

6
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Wij hanteren de waarden van Eaton om uit te drukken dat het succes van Eaton 
afhangt van de superieure, individuele prestaties van zijn mensen.

Wij koesteren een omgeving waarin individuele verschillen worden 
gerespecteerd en die waardering opbrengt voor de unieke perspectieven die 
leiden tot innovatieve ideeën en betere beslissingen. 

 Wij vinden dat alle werknemers elkaar en ieder ander waarmee zij tijdens hun 
werk te maken hebben, met respect en waardigheid dienen te behandelen.

Wij hanteren praktijken die een gelijke werkgelegenheid voor gekwalificeerde 
individuen voorstaan.

Wij streven ernaar een omgeving te waarborgen waarin ieder van ons, ongeacht 
culturele achtergrond, geslacht, ras, kleur, geloof, etniciteit, leeftijd, nationale 
afkomst, seksuele geaardheid, geslachtidentiteit, handicap, niveau of positie, zijn/
haar volledige potentieel kan bereiken en waarbij iedere dag een uitdaging vormt.

Inclusief
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 Vragen

V. Mijn leidinggevende lijkt mijn collega's te bevoordelen omdat ze 
hetzelfde geloof hebben. Wat doe ik?

A. U kunt dit het best bespreken met uw leidinggevende, maar als u dat liever 
niet doet, dan kunt u dit bespreken met uw lokale Human Resources manager.

V. Er doet een gerucht de ronde dat een van de accountants in onze 
afdeling promotie heeft gekregen nadat hij onze manager geholpen 
heeft een grote fout te verdoezelen. Lijkt dit eerlijk?

A. Nee, dat lijkt niet eerlijk. Maar het kan evengoed gewoon een gerucht zijn. 
Als u te goeder trouw meent dat uw manager op ongepaste wijze heeft 
gehandeld, neem dan contact op met Human Resources of een andere 
lokale manager. U hoeft niet te vrezen voor represailles.

V. Mijn vriend werkt bij een andere multinational in een vergelijkbare 
functie met die van mij. Zij beweert dat ik onderbetaald wordt. Hoe 
weet ik of dit waar is?

A. Het is mogelijk dat uw vriend niet uw gehele arbeidsvoorwaardenpakket in 
aanmerking neemt. Als u vragen hebt over uw loon en arbeidsvoorwaarden, 
praat er dan over met uw manager.

V. Mijn manager eist van ons team dat we maandelijkse doelstellingen 
voor aanwezigheid en kwaliteit behalen. Zijn dit geen pesterijen?

A. Nee. Hoewel er van uw manager verwacht wordt dat hij u op een 
professionele manier behandelt, zijn eisen om op billijke en consequente 
wijze prestatiedoelstellingen te behalen geen pesterijen.
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Voorbeelden

Fout 
Een vrouw wordt niet in 
aanmerking genomen voor een 
functie omdat ze verloofd is en 
omdat zij volgens haar geloof na 
haar huwelijk niet meer mag 
werken. 

Een fabriek heeft zijn 
bewaardiensten uitbesteed aan 
een klein bedrijf. De 
fabrieksmanager vermoedt dat 
enkele werknemers van het 
bedrijf geen wettelijke toelating 
hebben om in het land te werken, 
maar doet er niets aan. 

Er heerste een slechte 
verstandhouding tussen 
werknemers uit twee buurlanden. 
Een Human Resources manager 
vermijdt mensen uit een van de 
landen aan te werven omdat het 
tot storingen op de werkplek kan 
leiden. Wervings- en 
aannamebeslissingen op basis 
van nationale afkomst zijn door de 
lokale wetten niet verboden.

Een leidinggevende hoort toevallig 
dat enkele werknemers snerende 
etnische opmerkingen maken 
over bepaalde collega's en 
negeert dit.

Goed
Iemand met een duidelijke fysieke 
handicap solliciteert voor een 
baan en wordt in aanmerking 
genomen op basis van zijn 
kwalificaties. 

Een vrouwelijke leidinggevende 
wordt gepromoveerd tot 
fabrieksmanager op basis van 
haar verdiensten, ook al hebben 
verschillende mannen hun 
afkeuring laten merken over het 
werken onder een vrouw.

Twee werknemers melden aan 
Human Resources dat zij hebben 
gezien hoe een andere 
werknemer dreigende gebaren 
maakte naar een collega. Human 
Resources meldt de werknemer 
die de dreigende gebaren maakte 
dat geweld, bedreigingen of 
bedreigend gedrag niet worden 
getolereerd en de werknemer 
wordt gestraft. 

Een manager meldt aan Human 
Resources dat zij een relatie heeft 
met een collega van Eaton. Ze 
bespreken of de relatie al dan niet 
een werkelijk of kennelijk 
belangenconflict vormt en of er 
taken moeten worden 
geherstructureerd of een van 
beide partijen moet worden 
overgeplaatst naar een andere 
functie. 
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Wij vermijden relaties of gedrag die ons 
beoordelingsvermogen in het geding brengen of die 
feitelijk of ogenschijnlijk conflicten veroorzaken 
tussen onze persoonlijke belangen en onze loyaliteit 
t.o.v. Eaton.  Wij misbruiken onze functie bij Eaton 
niet voor het verkrijgen van ongepaste voordelen voor 
onszelf of anderen. Wij ontplooien geen activiteiten 
en gaan geen relaties aan die met Eaton concurreren.

7Vermijden van 
tegenstrijdige belangen
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41Relaties

Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien uw persoonlijke belangen of 
gedrag u beletten te handelen in het beste belang van Eaton. Ook al zijn uw 
beslissingen gerechtvaardigd, toch zal men geneigd zijn dit niet te geloven. Het 
is heel belangrijk situaties te vermijden waarbij uw loyaliteit in het geding is. 
Tegenstrijdige belangen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar, en individuele situaties 
kunnen enorm verschillen. Hier volgt een aantal veel voorkomende soorten 
tegenstrijdige belangen.

Buiten het dienstverband of ander werk
Hoewel hiermee niet altijd een tegenstrijdig belang ontstaat, dient alle arbeid die 
u voor een ander bedrijf of via uw eigen bedrijf verricht, strikt gescheiden te 
worden van uw Eaton-werkzaamheden. Zij mag uw prestaties op uw werk bij 
Eaton niet beïnvloeden. Voor de meeste leidinggevende functies bij Eaton wordt 
van deze werknemers verwacht dat zij hun volledige werktijd besteden aan 
Eaton-zaken waarbij het niet is toegestaan bij een andere werkgever geld bij te 
verdienen. Voordat u een tweede baan overweegt, dient u goedkeuring te 
verkrijgen van uw leidinggevende.

Voor een leverancier of klant werken
Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien u voor een leverancier of klant 
van Eaton werkt, ongeacht of het werkzaamheden betreft als werknemer, in een 
adviserende functie of in een andere hoedanigheid.

Concurreren met Eaton
U mag zich persoonlijk niet bezighouden met een bedrijf dat of een activiteit die 
concurreert met enige entiteit of activiteit van Eaton, noch als werknemer of 
adviseur, noch in een andere hoedanigheid.

Eigendomsbelang in andere bedrijven
Werknemers mogen geen direct of indirect financieel belang hebben in een 
klant, leverancier of concurrent van Eaton, aangezien dit een belangenconflict of 
de schijn van een belangenconflict met Eaton zou kunnen veroorzaken. In dit 
kader wordt een financieel belang gedefinieerd als een eigendomsbelang van 
meer dan 1% van de uitstaande aandelen/kapitaalwaarde van een andere 
bedrijfsentiteit. Als u twijfels hebt over de wijze waarop een investering of 
belegging geïnterpreteerd kan worden, bespreek dit dan met uw leidinggevende.
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Gebruik van vertrouwelijke informatie voor het handelen in aandelen
Werknemers met toegang tot vertrouwelijke informatie mogen deze informatie 
niet gebruiken of met anderen delen om te handelen in aandelen. Het gebruik 
van niet-openbare informatie die wordt aangewend voor financieel gewin is 
illegaal en onethisch, en u stelt uzelf en anderen hiermee bloot aan 
civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes, waaronder financiële boetes en 
gevangenisstraf.

Familie en vrienden
Er kan sprake zijn van tegenstrijdige belangen indien u, uw echtgenoot 
(echtgenote)/levenspartner, een gezinslid of een goede persoonlijke vriend werkt 
voor, of een financieel belang heeft in, een leverancier of mogelijke leverancier 
van Eaton, een Eaton-klant, potentiële klant of concurrent. Ook is er sprake van 
een tegenstrijdig belang als u een familielid of een goede persoonlijke vriend 
aanwerft om voor Eaton te werken, in welke hoedanigheid ook. Zelfs de schijn 
van een tegenstrijdig belang dient vermeden te worden. Als u een familielid of 
vriend hebt die werkt voor een leverancier, mogelijke leverancier, klant, potentiële 
klant of concurrent, stel uw leidinggevende dan hiervan op de hoogte zodat 
mogelijke problemen besproken en vermeden kunnen worden.

Lidmaatschap van een bestuur
Werknemers mogen zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de voorzitter en CEO van Eaton 
geen zitting nemen in het bestuur of een 
vergelijkbaar orgaan van een commerciële 
organisatie, m.u.v. dochtermaatschappijen of 
gelieerde ondernemingen van Eaton. Aanstellingen 
voor het bestuur van dochtermaatschappijen van 
Eaton vinden plaats via de daartoe geëigende 
kanalen. De goedkeuring van de voorzitter is niet 
vereist voor werknemers die zitting nemen in het 
bestuur van non-profitorganisaties of 
vrijwilligersorganisaties. Werknemers die 
geïnteresseerd zijn in 
aansprakelijkheidsbescherming voor hun diensten in 
een non-profit- of vrijwilligersbestuur kunnen 
hierover contact opnemen met de executive 
vice-president en de General Counsel.

Geschenken aan of van klanten of 
leveranciers van Eaton
Ongepaste of buitensporige geschenken of 
entertainment aan of van klanten of leveranciers van 
Eaton kunnen een tegenstrijdig belang creëren. 
Raadpleeg Eaton’s Beleid voor geschenken en 
entertainment voor specifieke richtlijnen en 
rapporteringsverplichtingen.

43

Vergeet niet:

Zelfs zonder 
daadwerkelijke 
tegenstrijdige 
belangen kunnen 
er al problemen 
ontstaan. Zelfs de 
schijn van een 
tegenstrijdig 
belang dient 
vermeden te 
worden. Als u 
twijfelt over wat u 
wel of niet mag 
doen op dit 
gebied, vraag dan 
om advies.
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 Vragen

V. Nu ik een uitstekende baan heb bij Eaton verwacht mijn familie dat ik 
ze help om ook een job te vinden bij Eaton. Ze rekenen op mij, en als ik 
hen vertel dat ze niet kunnen solliciteren, dan zorg ik voor problemen. 
Wat doe ik?

A. Eaton’s succes is afhankelijk van zijn vermogen om de allerbeste mensen 
aan te trekken. Leg uw familieleden uit dat ze kunnen solliciteren voor een 
functie bij Eaton, maar dat u geen invloed kunt uitoefenen op de 
aannamebeslissing, dat u ze niet kunt bevoordelen en dat u geen 
leidinggevende positie over hen kunt hebben, in welke hoedanigheid ook. 
Ze hebben dezelfde kansen als iedereen die in aanmerking komt voor een 
baan. 

V. Ik ben getrouwd met een vrouw wiens familie een aanzienlijk belang 
heeft in een van onze concurrenten. Betekent dit dat ik mijn baan bij 
Eaton moet opgeven?

A. Nee. Bespreek de situatie met uw leidinggevende zodat potentiële 
problemen kunnen worden vermeden.

V. Tijdens onderhandelingen over een grote nieuwe bestelling met de 
voorzitter van een leverancier, laat hij blijken dat als ik ervoor zorg dat 
Eaton bestellingen bij hem plaatst, hij mij een baan zal aanbieden in 
zijn bedrijf, met een wagen en een aanzienlijke loonsverhoging. Ik sla 
het voorstel beleefd af en leg uit dat wij leveranciers kiezen op basis 
van verdienste en dat het ongepast zou zijn om zijn voorstel te 
accepteren. Moet ik iemand vertellen wat er gebeurd is?

A. Ja, vertel het onmiddellijk aan uw leidinggevende, om te vermijden dat het 
lijkt alsof u door het aanbod bent beïnvloed, en zodat Eaton opnieuw kan 
overwegen om al dan niet zaken te doen met deze leverancier.
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Voorbeelden

Fout 
Een manager keurt de beslissing 
goed om maaltijden voor een 
bedrijfsdiner te kopen bij het 
restaurant van zijn vrouw, zonder 
iemand op de hoogte te brengen 
van het mogelijke tegenstrijdige 
belang. 

Een leidinggevende werft zijn 
schoonzoon aan om direct onder 
hem te komen werken.

Een werknemer richt een bedrijf 
op dat met Eaton concurreert. 

Een werknemer woont een 
vertrouwelijke vergadering bij, 
komt te weten dat Eaton een 
overname plant, en koopt 
vervolgens aandelen in het over 
te nemen bedrijf.

Goed
De vrouw van een  Supply Chain 
manager  wordt aangeworven 
door een leverancier. De manager 
meldt het mogelijke tegenstrijdige 
belang, en er worden gepaste 
maatregelen getroffen. 

Een administratief medewerker 
ziet een ontwerp van Eaton’s 
kwartaalverslag. De medewerker 
vertelt niemand over de inhoud 
van het verslag.

Een leidinggevende 
verontschuldigt zichzelf om niet 
deel te nemen aan 
aannamebeslissingen over zijn 
neef, en zorgt ervoor dat de neef, 
als hij wordt aangenomen, niet in 
de afdeling van de leidinggevende 
zal worden tewerkgesteld.

Wanneer een werknemer 
gepromoveerd wordt tot team 
leader, meldt zij haar 
leidinggevende dat ze een relatie 
heeft met een collega, zodat 
potentiële problemen kunnen 
worden besproken en vermeden.
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Beschermen van  
onze bedrijfsmiddelen 

Wij gebruiken de eigendommen, informatie en 
mogelijkheden van Eaton uitsluitend voor 
bedrijfsdoeleinden van Eaton en niet voor 
ongeautoriseerd gebruik. Wij handhaven op 
juiste wijze de vertrouwelijkheid van informatie 
en werknemersgegevens, ons toevertrouwd door 
Eaton of anderen.

8
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Voorbeelden

Fout 
Een machinebediener verzamelt 
schroot van zijn machine om mee 
naar huis te nemen voor 
persoonlijk gebruik. 

Een werknemer leent zijn 
bedrijfswagen uit aan een 
buurman. 

Werknemers gebruiken de 
lasapparatuur van het bedrijf om 
hun manager te helpen zijn 
grasmachine te repareren.

Goed
Een werknemer herinnert een 
nieuwe collega aan de regels voor 
veiligheid op het werk en laat 
hem zien hoe hij zijn gereedschap 
veilig kan opbergen. 

Nadat een leidinggevende hoort 
hoe een werknemer zijn collega 
bedreigt, neemt hij contact op met 
de plaatselijke beveiligingsdienst 
en Human Resources. 

Een werknemer hoort geruchten 
dat bepaalde werknemers schroot 
verzamelen om dit door te 
verkopen aan plaatselijke 
schroothandelaars. Hij bespreekt 
zijn bezorgdheid met zijn 
leidinggevende.

Materiële eigendommen
Het is uw verantwoordelijkheid om te helpen de bezittingen van Eaton te 
beschermen en te behouden, en te vrijwaren tegen verlies, diefstal en oneigenlijk 
gebruik. Onder de eigendommen van Eaton bevinden zich materiële bezittingen 
zoals gebouwen, apparatuur, handgereedschap, kantoorartikelen en computers.

U kunt de materiële eigendommen van Eaton beschermen door:
• ze op de juiste wijze op het werk te gebruiken en ze te beschermen 

wanneer ze niet in gebruik zijn, bijvoorbeeld door handgereedschap op een 
veilige plek op het werk te bewaren;

• de elektronische toegangskaarten alleen te gebruiken zoals het hoort;
• de plaatselijke beveiligingsdienst op de hoogte te stellen van verloren of 

gestolen artikelen; en
• de Bedrijfsveiligheidsdienst op de hoogte te stellen van een u bekende of 

door u vermoede criminele activiteit of bedreigingen tegen Eaton, zijn 
werknemers of eigendommen.

Vertrouwen
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Computers en andere informatiesystemen 
Eaton stimuleert het gebruik van elektronische communicatie voor het delen van 
informatie, om effectief te communiceren en ideeën uit te wisselen. Voorbeelden 
van elektronische communicatie zijn onder meer: e-mail (intern en via het 
internet), telefoon, mobiele telefoon, voicemail, internetforums, blogs, IM-
berichten, videogesprekken, faxen en berichten op sociale netwerksites.  

Elektronische communicatie bij Eaton is bedoeld voor bedrijfsactiviteiten. 
Incidenteel persoonlijk gebruik is toegestaan, zolang dit niet de werkprestaties 
van de werknemer of iemand anders belemmert, Eaton’s elektronische 
communicatiesystemen op ongepaste wijze beïnvloedt of op enige andere wijze 
het beleid voor elektronische communicatie, digitale auteursrechten of sociale 
media overtreedt.

Werknemers mogen hun gebruikers-id's niet delen met anderen, of 
ongeoorloofde toegang tot computers, netwerken, gegevens of systemen door 
iemand die niet bij Eaton werkt, toestaan. 

Hier volgt een aantal voorbeelden van overtredingen van Eaton’s beleid voor 
elektronische communicatie, digitale auteursrechten en sociale media:

• communiceren op een manier die treiterend, aanstootgevend, obsceen 
of dreigend is;

• goederen of diensten promoten die niets te maken hebben met de 
activiteiten van Eaton;

• ingaan op aanbiedingen van welke soort dan ook;
• kettingmails creëren of doorsturen;
• vervalsing;
• gebruik van elektronische communicatie voor illegale doeleinden;
• het doorgeven van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals tekeningen 

van nieuwe producten of prijslijsten aan onbevoegde partijen; 
• het delen of opslaan van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals 

financiële beslissingen of overnameaankondigingen, op niet-toegestane 
middelen of websites; 

• het downloaden of opslaan van pornografie op bedrijfsmiddelen van Eaton;
• het installeren van software zonder licentie of zonder goedkeuring, of 

digitale media (audio- of videobestanden) zonder licentie op 
bedrijfsmiddelen van Eaton;

• communiceren en bestanden delen via peer-to-peernetwerken;
• het aansluiten van niet-toegestane hardware of toestellen op het 

netwerk of de e-mailsystemen van Eaton.

Aangezien sociale media en andere communicatiemiddelen blijven evolueren, 
worden werknemers aangemoedigd om Eaton’s beleid voor elektronische 
communicatie en sociale media geregeld te raadplegen voor richtlijnen over 
gepaste handelingswijzen.
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Voorbeelden

Fout 
Een werknemer gebruikt een 
computer van Eaton om een 
niet-toegestane versie van 
Microsoft Office te downloaden, 
zonder eerst de IT-afdeling te 
raadplegen.

Een werknemer plaatst informatie 
over een voorgestelde overname 
op een sociale netwerksite. 

Een werknemer stuurt een e-mail 
met de namen en salarissen van 
werknemers door naar haar 
persoonlijke e-mailaccount.

Goed
Wanneer een werknemer een 
kettingmail ontvangt van haar 
collega's, herinnert zij hen aan 
het beleid voor elektronische 
communicatie.

Een werknemer die 
vertrouwelijke financiële 
informatie van Eaton naar zijn 
computer thuis heeft gekopieerd 
om thuis te kunnen werken, 
komt erachter dat dit niet is 
toegestaan en doet dit niet meer.

 Vragen
V. Mag ik bestanden delen via een peer-to-peernetwerk  

op mijn Eaton-computer?
A. Nee. Het delen van bestanden via een peer-to-peernetwerk brengt grote 

risico's met zich mee omdat het uw computer blootstelt aan een potentieel 
verlies van privacy en andere bedieningselementen. Hierdoor wordt uw 
computer en het netwerk van Eaton blootgesteld aan privacyschendingen, 
storingen, diefstal en andere onwettelijke activiteiten waarvoor u en de 
onderneming aansprakelijk kunnen worden gesteld.

V. Ik heb een USB-flashdrive gebruikt om tijdens een zakenreis een 
klantenpresentatie op te slaan, en ben de flashdrive vervolgens 
verloren. Wat moet ik doen?

A. Bespreek wat er gebeurd is met uw leidinggevende zodat u kunt beslissen 
of u de klant op de hoogte moet brengen over de verloren informatie.

V. Mag ik mijn vrouw op vakantie haar e-mail laten raadplegen op mijn 
Eaton-computer?

A. Als u iemand anders toegang geeft tot uw Eaton-computer, zelfs om hun 
eigen e-mail te raadplegen, dan krijgen zij toegang tot elk bestand en elke 
e-mail op uw computer. Dat is geen goed idee. Gebruik uw gezond verstand 
en overweeg de risico's als u dergelijke beslissingen neemt.

V. Na een opmerking in een externe chatroom over hoe mijn 
noodgenerator van Eaton me geholpen heeft tijdens een recente 
stroomonderbreking, werd ik gebeld door een lokale krant met de 
vraag mijn verhaal te vertellen. Is dit toegestaan?

A. Maak de krant duidelijk dat u een werknemer van Eaton bent en dat uw 
mening over de generator uw persoonlijke mening is. Het is belangrijk om te 
onthouden dat het plaatsen van informatie op internetforums of het plaatsen 
van berichten in externe chatrooms in het huidige elektronische tijdperk op 
hetzelfde neerkomt als spreken met de media. Als u zich via persoonlijke 
sociale media positief of negatief uitlaat over Eaton of zijn producten, dan 
moet u zich identificeren als een werknemer van Eaton, en moet u 
verduidelijken dat u uw persoonlijke mening vertegenwoordigt. Raadpleeg het 
beleid van Eaton over sociale media of externe communicatie voor richtlijnen.
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Voorbeelden

Fout 
Uit nieuwsgierigheid doorsnuffelt 
een leidinggevende het bureau 
van een van zijn 
ondergeschikten.

Twee managers bespreken het 
medische probleem van een 
werknemer in de lunchzaal.

Goed
Een werknemer merkt op dat er 
een evaluatieformulier is 
achtergelaten op de 
fotokopiemachine en bezorgt het 
ongelezen terug aan de eigenaar.

Een nieuwe manager neemt 
contact op met Human Resources 
om te bespreken hoe persoonlijke 
gegevens op een correcte wijze 
kunnen worden behandeld.

Privacy van gegevens en bescherming van werknemersinformatie
Eaton stelt alles in het werk om de privacy van zijn werknemers te respecteren. 
Volgens het beleid van de onderneming worden persoonlijke informatie en 
gegevens die worden verzonden, opgeslagen of verwerkt, worden beschermd 
tegen onbevoegde of onbedoelde bekendmaking, alleen worden gebruikt voor 
legitieme bedrijfsdoeleinden en worden behandeld in overeenstemming met de 
wet. Eaton beschikt over veiligheidsmaatregelen en toegangscontroleprocedures 
om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden 
geraadpleegd door mensen met een directe verantwoordelijkheid in een 
relevante functie en die over die informatie moeten beschikken. Eaton erkent dat 
veel landen waar het actief is over een specifieke wetgeving inzake 
gegevensprivacy beschikken over de behandeling van persoonlijke gegevens, en 
Eaton stelt alles in het werk om deze wetten na te leven.

Privacy van werknemers
Werknemers hebben een basisrecht op privacy voor wat betreft hun materiële 
werkplek, zoals kastjes, een al dan niet afgesloten kantoor, bureaus, 
archiefkasten en gereedschapskisten, en persoonlijke informatie die kan worden 
opgeslagen op elektronische toestellen van het bedrijf, zoals telefoons en 
computers. Eaton behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de 
persoonlijke bezittingen van een werknemer te inspecteren bij de toegang tot de 
bedrijfseigendommen en om alle bedrijfseigendommen te onderzoeken, in 
overeenstemming met de interne beleidslijnen en normen en de lokale wetten.
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Informatie met eigendomsrecht
Men dient omzichtig om te gaan met informatie waar eigendomsrecht op berust. 
Dit omvat ook Eaton’s intellectuele eigendom, zoals:

• processen en formules;
• handelsmerken;
• handelsgeheimen en knowhow; 
• materiaal waarop auteursrecht berust;
• bedrijfs-, marketing- en serviceplannen;
• technische en productie-ideeën;
• systemen, inclusief het Eaton Business System;
• ontwerpen en tekeningen;
• interne databases;
• personeelsdossiers;
• salarisinformatie; en
• ongepubliceerde financiële gegevens en rapporten.

Ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van Eaton-informatie waar 
eigendomsrecht op rust, is verboden en mogelijk ook illegaal, of ze kan vallen 
onder verschillende privacywetten of -voorschriften.

U dient gevoelige informatie op te slaan en te beveiligen en alleen beschikbaar te 
stellen op basis van de urgentie daartoe, zodat ongeautoriseerde toegang, 
gebruik of verwijdering wordt voorkomen.

Behandel informatie met eigendomsrechten van derde partijen (zoals patenten, 
handelsmerken, handelsgeheimen en auteursrechten) met een gelijke mate van 
voorzichtigheid zodat beschuldigingen van wederrechtelijke toe-eigening van, 
inbreuken op of misbruik van informatie door Eaton voorkomen worden.
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Voorbeelden

Fout 
Op een overvolle trein bespreekt 
een werknemer via zijn mobiele 
telefoon een vertrouwelijk nieuw 
productontwerp in detail. 

Een ingenieur van Eaton die thuis 
werkt, maakt een verbetering 
aan een Eaton-product en biedt 
het idee in het geheim aan een 
van Eaton’s klanten aan.

Goed
Een werknemer doet een 
voorstel voor een 
energiebesparend initiatief voor 
de fabriek. Het idee wordt 
overwogen en ingevoerd. 

Een leidinggevende herinnert een 
nieuwe werkneemster eraan dat 
zij vertrouwelijke informatie van 
haar vorige werkgever niet mag 
gebruiken in haar functie bij 
Eaton.

 Vraag

Q. Er heeft zich onlangs een lek voorgedaan in de fabriek, wat in onze 
gemeente voor veel opschudding heeft gezorgd. Mijn buurman werkt 
voor de lokale krant, en hij heeft mij gevraagd om mijn verhaal te 
vertellen over wat er gebeurd is. Wat moet ik doen?

A. Wees beleefd, maar vertel hem dat er specifieke woordvoerders zijn die 
contact met hem zullen opnemen om informatie te verstrekken. Meld het 
voorval vervolgens aan uw fabrieksmanager zodat hij met de afdeling 
Communicatie kan bespreken hoe er zal worden gereageerd.
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Handelen op 
integere wijze9

Wij bieden of accepteren geen steekpenningen, 
commissieloon, ongepaste geschenken of 
entertainment. Onze bedrijfspraktijken stroken 
met onze ethiek en waarden.
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Anticorruptiewetten 
Eaton stelt alles in het werk om anticorruptiewetten na te leven die 
steekpenningen, commissielopen of andere corrupte handelingen verbieden om 
bestellingen te verkrijgen of te behouden, of om ongepaste voordelen te 
verkrijgen. De meeste landen hebben deze wetten ingevoerd. In bepaalde 
gevallen, zoals de Amerikaanse wet op buitenlandse corrupte praktijken (de U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act) en de Britse omkoopwet (de U.K. Bribery Act), 
gelden deze wetten voor Eaton’s gedrag wereldwijd. Beide verbieden dat 
werknemers van Eaton en iedere persoon of ieder bedrijf dat namens Eaton 
optreedt, steekpenningen betalen in om het even welke regio waar Eaton actief is. 

Volgens de anticorruptiewetten is het een misdrijf om een overheidsfunctionaris, 
een politieke partij of een kandidaat voor een politieke functie, en in bepaalde 
gevallen, een privébedrijf of een privépersoon, te betalen, hem aanbiedingen te 
doen of iets van waarde te geven voor corrupte doeleinden, namelijk het 
beïnvloeden van hun handelingen of beslissingen. Schendingen van deze wetten 
kunnen ertoe leiden dat Eaton en werknemers van Eaton civielrechtelijk of 
strafrechtelijk (of beide) aansprakelijk worden gesteld, wat kan leiden tot 
gevangenisstraffen en aanzienlijke boetes en andere maatregelen.

Steekpenningen, commissielonen en 
andere corrupte betalingen zijn 
wereldwijd verboden 
Het is werknemers van Eaton verboden om direct of 
indirect enige vorm van steekpenningen, 
commissielonen of andere corrupte betalingen of iets 
van waarde aan te bieden aan, te geven aan, hierom te 
vragen van of ze te ontvangen van enige persoon of 
organisatie, inclusief overheidsinstellingen, individuele 
overheidsfunctionarissen, privébedrijven of 
werknemers van dergelijke privébedrijven, in welke 
omstandigheden ook. 

Dit verbod op steekpenningen, commissielonen en 
andere corrupte betalingen geldt wereldwijd – zonder 
uitzonderingen en zonder rekening te houden met de 
waargenomen gebruiken, plaatselijke praktijken of 
concurrentieomstandigheden. Ook is het in gelijke 
mate van toepassing op alle verkoopmedewerkers, 
vertegenwoordigers, consultants, distributeurs en 
andere zakenpartners die namens Eaton handelen, en 
op joint ventures. Alle zakenpartners, inclusief 
vertegenwoordigers, consultants, makelaars, 
onderaannemers, leveranciers, joint ventures of 
gelieerde partijen of enige andere tussenpersoon of 
vertegenwoordiger die handelt namens Eaton, worden 
verwacht om de geldende anticorruptiewetten na te 
leven wanneer zij namens Eaton zaken doen.

Raadpleeg 
Eaton’s 
Wereldwijde 
Anticorruptiebeleid 
voor verdere 
richtlijnen.
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 Vragen
V. Ik doe veel zaken met een bedrijf dat eigendom is van de overheid. 

Worden werknemers van dit bedrijf beschouwd als 
overheidsfunctionarissen?

A. Ja. De definitie van overheidsfunctionaris is breed en omvat werknemers 
van bedrijven die eigendom zijn van de staat. Raadpleeg het 
Anticorruptiebeleid voor de volledige definitie.

V. Ik heb een gerucht gehoord dat een van onze vertegenwoordigers zich 
mogelijk inlaat met corrupte bedrijfspraktijken, maar ik heb geen 
specifieke informatie. Wat moet ik doen?

A. Wees alert voor aantijgingen of geruchten over ongepast gedrag van onze 
vertegenwoordigers. Eaton kan aansprakelijk zijn voor hun gedrag, ook al 
hebben we dat gedrag niet goedgekeurd of wisten we niet dat het heeft 
plaatsgevonden. Het is belangrijk om de integriteit van voorgestelde 
vertegenwoordigers te onderzoeken alvorens met hen zaken te doen. Via 
onze schriftelijke contracten met vertegenwoordigers zouden wij in staat 
moeten zijn hun activiteiten te controleren, na te gaan of zij de wetgeving 
naleven en het contract te beëindigen als zij zich inlaten met corrupte 
bedrijfspraktijken. Neem contact op met de juridische afdeling voor advies.

V. Ik zou een beroep willen doen op een consultant om diensten te 
verstrekken in een land waar corruptie een gangbare praktijk is. Hoe 
kan ik me ervan vergewissen dat deze consultant onze ethische 
waarden zal naleven wanneer hij namens Eaton zaken doet?

A. Eaton voert een redelijk onderzoek uit alvorens externe consultants aan te 
werven, om te beoordelen of zij over de vereiste vaardigheden, talenten en 
middelen beschikken om hun verplichtingen te vervullen, en om te verzekeren 
dat zij op integere wijze zullen handelen wanneer zij namens Eaton zaken 
doen. Neem contact op met de juridische afdeling voor hulp alvorens u een 
consultant of andere derde partij aanwerft om namens Eaton zaken te doen.

V. Wat zijn steekpenningen?
A. Bij steekpenningen gaat het om geld of iets anders van waarde (zoals 

diensten of geschenken) die op onethische of illegale wijze worden 
aangeboden of gegeven om het oordeel of gedrag van een derde partij te 
beïnvloeden of om een gewenst resultaat of een gewenste actie te bereiken.

V. Wat is een commissieloon?
A. Een commissieloon is een bepaald soort steekpenning. Het betreft geld, 

vergoedingen, provisies of iets van waarde dat wordt verstrekt om op 
ongepaste wijze een gunstige behandeling in verband met een contract, 
project of ander initiatief te verkrijgen of te belonen. Een voorbeeld van een 
commissieloon is bijvoorbeeld als een leverancier instemt om een 
werknemer van Eaton een deel van het geld te betalen dat de leverancier van 
Eaton ontvangt, in ruil voor de toewijzing van het contract aan de leverancier.

V. Een klantenvertegenwoordiger heeft ingestemd met een langlopende 
leveringsovereenkomst, maar alleen als wij ermee instemmen om aan 
de klant een korting van één procent op de aankoop toe te kennen voor 
elke bestelling van 1000 stuks. Ik weet dat commissielonen verkeerd 
zijn, maar is het aanvaardbaar om in te stemmen met een korting?

 A. Er zijn gevallen waarin het aanvaardbaar is om een klant een korting te geven 
op de aankoopprijs, op basis van de gekochte volumes, op voorwaarde dat 
de korting is toegestaan volgens de lokale wetgeving, op correcte wijze 
administratief wordt verwerkt en direct wordt betaald aan het bedrijf dat 
klant is en niet aan de individuele bedrijfsvertegenwoordiger. Als de klant u 
vraagt om een deel van de aankoopprijs aan haar persoonlijk te betalen in ruil 
voor de toekenning van de bestelling, dan komt dat neer op een 
commissieloon, wat ongepast is. Neem voor dergelijke verzoeken contact op 
met de juridische afdeling indien u niet zeker weet of ze gepast zijn.
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Voorbeelden
Fout 
Eaton verwerft een belang in een 
onderneming in een land waar 
corruptie een gangbare praktijk is, 
zonder de bedrijfspraktijken of de 
reputatie van het bedrijf voor 
eerlijkheid te controleren of in 
aanmerking te nemen. 

Een manager vraagt een leverancier 
voor onderhoud en herstellingen 
om zijn huis tegen een lage prijs te 
herstellen in ruil voor een gunstige 
leveranciersevaluatie.

Goed
Na verschillende maanden van dure 
en tijdrovende onderhandelingen 
tussen een verkoopmanager van 
Eaton en een groot overheidsbedrijf, 
krijgt Eaton het contract toegewe-
zen. Voor de ondertekening van het 
contract vraagt iemand van het 
team van het overheidsbedrijf de 
verkoopmanager om een steekpen-
ning. De manager neemt onmiddel-
lijk contact op met haar leidingge-
vende en de juridische afdeling voor 
richtlijnen. De manager neemt op-
nieuw contact op met de persoon 
die om de steekpenning heeft ver-
zocht en weigert het aanbod. Zij 
benadrukt Eaton’s engagement om 
op de juiste manier zaken te doen 
en herinnert de persoon aan de 
voordelen van Eaton’s kwaliteit, 
technologie en servicemogelijkhe-
den. De manager bevestigt de be-
reidheid om het contract te onderte-
kenen, maar zonder betaling. Het 
contract wordt ondertekend.

Een leverancier biedt een Supply 
Chain medewerker van Eaton een 
contante betaling om het goedkeu-
ringsproces voor leveranciers te 
bespoedigen. De Supply Chain 
medewerker weigert het aanbod 
beleefd en meldt de poging tot 
omkoping onmiddellijk aan zijn 
leidinggevende.

V. Ik werd gevraagd om een trip naar een pretpark cadeau te doen in ruil 
voor de bestelling van een klant. Ik heb beleefd geweigerd en we 
hebben de bestelling toch ontvangen. Moet ik dit nog steeds aan 
iemand melden?

A. Ja. Het is altijd een goed idee om uw leidinggevende te laten weten 
wanneer dit gebeurt, om verdere problemen met de klant te vermijden.

V. Zal Eaton een zakelijke kans laten liggen als we door die kans het risico 
lopen dat onze reputatie wordt geschaad?

A. Ja. Onze reputatie als integer bedrijf is te belangrijk om in het gedrang te 
brengen voor een zakelijke kans, ongeacht hoe groot die is.
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Geschenken en entertainment
Relatiegeschenken en entertainment op een bescheiden schaal worden 
algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met leveranciers, 
klanten en andere bedrijfspartners te verstevigen. In dit kader heeft Eaton een 
Wereldwijd beleid voor geschenken en entertainment opgesteld dat werknemers 
moeten volgen wanneer zij geschenken, entertainment of reizen aanbieden of 
aanvaarden. Het is vooral belangrijk dat werknemers dit beleid volgen wanneer zij 
zaken doen met of zakelijke besprekingen voeren met overheidsfunctionarissen 
en werknemers van bedrijven die eigendom zijn van de staat.

Aanbieden of accepteren van geschenken
Als algemene regel mogen werknemers van Eaton geschenken aanbieden of 
accepteren, zolang het geschenk wettelijk is en:

• het niet de schijn wekt of de verplichting dat de schenker recht heeft op 
een voorkeursbehandeling;

• Eaton of de zakenpartner niet in verlegenheid zou brengen indien 
openbaar gemaakt; 

• voldoet aan de vereisten die in voorkomend geval zijn opgesteld door het 
plaatselijke management; en

• is goedgekeurd en bekendgemaakt, zoals vereist door het Wereldwijde 
beleid voor geschenken en entertainment.

 Vragen

V. Mag ik een geschenk aannemen in het kader van een ceremonie?
A. U mag op een ceremonie geschenken accepteren op voorwaarde dat het 

geschenk niet kan worden opgevat als een steekpenning of commissieloon 
en het niet in strijd is met enige wetten. Het kan gebeuren dat u op een 
ceremonie een geschenk ontvangt dat ongepast is volgens Eaton’s 
Wereldwijde beleid voor geschenken en entertainment, maar dat het 
onpraktisch of onbeleefd is om het te weigeren. Als u een dergelijk 
geschenk ontvangt, meld het dan onmiddellijk aan uw manager zodat u kunt 
bespreken hoe hierop het best wordt gereageerd.

V. Is het gepast om een leverancier te vragen me uit te nodigen voor een 
partij golf of een ander sportevenement?

A. Het is nooit gepast om te vragen om geschenken, gratificaties, gunsten of 
andere zaken die u persoonlijk voordeel opleveren, ongeacht de waarde ervan.

Het aanbieden van geschenken aan 
overheidsfunctionarissen of werknemers van bedrijven die 
eigendom zijn van de staat, is onderworpen aan complexe 
wetten en voorschriften. Werknemers die samenwerken 
met overheidsfunctionarissen of werknemers van een 
overheidsbedrijf, moeten het Wereldwijde beleid voor 
geschenken en entertainment in acht nemen.
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Voorbeelden

Fout
Een werkneemster woont na de 
werkuren een feestje bij van een 
leverancier van Eaton. Ze wint er 
twee retourvliegtuigtickets naar 
Hawaï. De werkneemster meldt 
de prijs niet aan haar 
leidinggevende en gebruikt de 
tickets.

Right

Een fabrieksmanager zou een 
lokale overheidsfunctionaris een 
geschenk willen aanbieden om 
zijn pensioen te vieren. De 
manager neemt contact op met 
het kantoor van de functionaris 
en komt te weten dat er een 
geldlimiet geldt voor de waarde 
van geschenken die de 
functionaris mag accepteren. De 
fabrieksmanager koopt in de 
bedrijfswinkel een kleinigheidje 
met het Eaton-logo dat binnen 
de geldlimiet valt.

Het is nooit gepast om het volgende aan te  
bieden of te accepteren:

• geschenken in contanten of kasequivalenten;
• geschenken die volgens de geldende wetten verboden zijn;
• geschenken die zijn gegeven als steekpenning of commissieloon;
• geschenken waarvan u weet dat ze verboden zijn door de 

organisatie van de zakenpartner; en
• geschenken die worden gegeven in de vorm van diensten of 

andere niet-geldelijke voordelen.
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V. Ik werk als Supply Chain medewerker en ik heb een nauwe band 
ontwikkeld met een van onze leveranciers. Hij weet dat mijn zoon weer 
thuis is van de universiteit, en heeft me aangeboden om hem in de 
zomermaanden een baan te geven. Moet ik het aanbod weigeren?

A. Ja. Er zijn twee goede redenen om het aanbod te weigeren. Ten eerste is het 
aanbod van een baan een voordeel dat kan worden beschouwd als een 
geschenk, en het zou de schijn kunnen wekken dat de leverancier recht heeft 
op een voorkeursbehandeling door u. Ten tweede, als u in de nabije toekomst 
nieuwe bestellingen plaatst bij de leverancier, kan het de schijn wekken dat hij 
de bestellingen heeft gekregen in ruil voor het tewerkstellen van uw zoon.

V. Ik ben thuis zelf de badkamer aan het renoveren. Een van Eaton’s 
onderaannemers heeft aangeboden mij zijn klantennummer te geven 
om een korting te krijgen op bouwmaterialen. Mag ik de korting van de 
onderaannemer gebruiken aangezien het privéwerk aan mijn huis 
betreft?

A. Kortingen zijn kasequivalenten die in het kader van het beleid geen 
aanvaardbare geschenken vormen.



Voorbeelden
Fout
Een leverancier biedt een 
werknemer van Eaton aan hem 
over te laten vliegen naar zijn 
fabriek om herhaalde kwaliteits-
problemen te corrigeren. De 
leverancier biedt de werknemer 
een tussenstop van twee dagen 
in Las Vegas aan, waarbij hij alle 
kosten betaalt als compensatie 
voor de problemen die zijn 
veroorzaakt door de kwaliteits-
problemen.

Goed
U nodigt een klant uit voor een 
etentje en een 
theatervoorstelling om de goede 
afloop van een project te vieren.

Entertainment
Werknemers die zich in een positie bevinden om entertainment aan te bieden of 
te accepteren, moeten zich vertrouwd maken met Eaton’s Wereldwijde beleid 
voor geschenken en entertainment en de geldende wetgeving. Entertainment 
waar werknemers van Eaton bij betrokken zijn, moet:

• niet frequent zijn en het Wereldwijde beleid voor reiskosten naleven;
• getuigen van goede smaak en plaatsvinden op een locatie die gepast is 

voor zaken;
• redelijk en gepast zijn in de context van de zakelijke gelegenheid;
• geen steekpenning of commissieloon vertegenwoordigen of anderszins 

illegaal zijn;
• niet de schijn wekken dat Eaton of de zakenpartner recht heeft op een 

voorkeursbehandeling; en
• goedgekeurd en bekendgemaakt zijn, zoals vereist door het Wereldwijde 

beleid voor geschenken en entertainment.

 Vragen
V. Als ik mijn klant vergezel naar een sportevenement, valt dat dan in het 

kader van het Beleid voor geschenken en entertainment onder een 
geschenk of entertainment? 

A. Als u de klant vergezelt, wordt dat beschouwd als entertainment. Als u de 
klant de tickets schenkt, dan worden de tickets als een geschenk 
beschouwd. In beide gevallen valt het geschenk of de entertainment onder 
het Beleid voor geschenken en entertainment.

V. Ik zou een van mijn klanten willen meenemen naar een concert, maar 
ik heb vernomen dat haar bedrijf geen entertainment boven de 20 euro 
toestaat. Als zij instemt om te gaan, mag ik haar dan meenemen?

A. Als de waarde van uw tickets meer dan 20 euro bedraagt, dan is het niet gepast 
dat u haar meeneemt naar het concert. Bied geen geschenken of entertainment 
aan als u weet dat dit verboden is door de organisatie van de ontvanger.
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Gift Disclosure and Reporting Tool
Om duidelijkheid te verstrekken over de praktijken 
in verband met geschenken en entertainment 
binnen Eaton, moeten bepaalde geschenken, 
vormen van entertainment en reizen worden 
bekendgemaakt via de Gift Disclosure en Reporting 
Tool, een online hulpmiddel waartoe u via JOE 
toegang kunt krijgen.

 Vragen

V. Hoe maak ik geschenken en 
entertainmentactiviteiten bekend als ik 
geen toegang heb tot de Gift Disclosure 
en Reporting Tool?

A. Meld ze aan uw manager. Hij of zij is 
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
informatie over deze activiteiten wordt 
verzameld en gerapporteerd via de 
meldingstool.

V. Kan een leidinggevende eisen stellen aan 
zijn of haar werknemers die strenger zijn 
dan het Beleid voor geschenken en 
entertainment?

A. Ja.

Het aanbieden van 
entertainment en reizen 
aan 
overheidsfunctionarissen 
of werknemers van 
bedrijven die eigendom 
zijn van de staat, is 
onderworpen aan 
complexe wetten en 
voorschriften. 
Werknemers die 
samenwerken met 
overheidsfunctionarissen 
of werknemers van een 
overheidsbedrijf, moeten 
het Wereldwijde beleid 
voor geschenken en 
entertainment in acht 
nemen.

De volgende vormen van 
entertainment zijn nooit 
gepast om aan te bieden 
of te accepteren:

• entertainment 'voor 
volwassenen' en elk 
evenement dat 
naaktheid of ontuchtig 
gedrag inhoudt, ook al 
is die vorm van 
entertainment 
cultureel aanvaardbaar; 

• vormen van 
entertainment die de 
zakenpartner niet mag 
aanbieden of 
bijwonen; en 

• vormen van 
entertainment die 
anderszins zijn 
verboden door het 
lokale management of 
de geldende 
wetgeving.
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10 Verkoop aan 
overheden

Wij houden ons aan de speciale wetten, 
regels en voorschriften die te maken hebben 
met overheidscontracten en relaties met 
overheidspersoneel.
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Werknemers die betrokken zijn bij marketing- en verkoopactiviteiten en 
werkzaamheden aan projecten waarbij een overheid is betrokken en contractuele 
relaties met een overheid, moeten:

• zorgen dat documenten worden bewaard in overeenstemming met de 
speciale eisen, zoals gesteld door de overheid;

• administratieve-verwerkingsprocedures naleven, inclusief (maar zonder 
beperking) processen die verzekeren dat kosten en prijsgegevens waar 
nodig actueel zijn, nauwkeurig, volledig, op gepaste wijze bekendgemaakt, 
gedocumenteerd en opgeslagen in gepaste bestanden;

• van onderaannemers, adviseurs, verkoopvertegenwoordigers, distributeurs en 
onafhankelijke aannemers eisen dat zij de wetgeving en voorschriften naleven;

• op de hoogte zijn van het Eaton-beleid en de procedures m.b.t. 
overheidscontracten en het omgaan met overheidspersoneel; en

• geen goederen en diensten zoals opgesteld in het contract ongeautoriseerd 
laten vervangen of afwijken van de contractvereisten zonder schriftelijke 
goedkeuring van de overheidsfunctionaris die zijn autorisatie moet geven.

Schendingen van vereisten van overheidscontracten kunnen leiden tot bijzonder 
ernstige gevolgen voor Eaton en de betrokken werknemers. Deze gevolgen kunnen 
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties omvatten en kunnen verhinderen dat 
Eaton in de toekomst kan meewerken aan overheidscontracten.

Overheidscontracten
Veel overheidsinstanties op federaal, staats- en lokaal niveau in de hele wereld 
hebben specifieke wetten en voorschriften voor inkoop. Werknemers moeten voor 
alle overheidscontracten de toepasselijke wetten en voorschriften naleven.

Integriteit

Een overheid kan bijzondere 
gedragsregels toepassen die mogelijk 
verschillen van en strenger zijn dan 
de aanvaardbare commerciële 
praktijken. Besteed speciale aandacht 
aan de volgende gebieden:

• marketing;
• accounting, financiën;
• dossierbeheer;
• rapportering en/of 

certificering;
• Supply Chain; en
• kwaliteit.

Hier volgt een aantal activiteiten waarbij 
men zich strikt moet houden aan de 
specifieke regels:

• specificatie van de kosten;
• procedures bij het offreren en het 

bieden;
• prijsstelling;
• vermijden van organisationele 

belangenconflicten;
• geschenken en entertainment 

bieden aan overheidsfunctionarissen;
• de bespreking van een potentiële 

baan bij actieve en/of voormalige 
overheidsfunctionarissen;

• bestellingen wijzigen;
• het bijhouden van 

tijdverantwoording; 
• het nakomen van 

contractverplichtingen; en
• de behandeling van geheime 

informatie.
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Als Eaton gebruikt maakt van leveranciers of 
onderaannemers om zijn verplichtingen na te komen 
m.b.t. overheidscontracten, zijn de betrokken Eaton 
werknemers verantwoordelijk voor de communicatie 
van alle speciale overheidseisen aan deze leveranciers 
of onderaannemers. Bovendien stelt Eaton alles in het 
werk om alleen die leveranciers of onderaannemers 
te selecteren die handelen op een wijze die 
overeenstemt met de hier vastgestelde richtlijnen.

Eaton werknemers en iedere persoon of 
onderneming die namens Eaton optreedt in om het 
even welke locatie waar Eaton zaken doet, moeten 
onthouden dat zij niet alleen de wetten van hun 
eigen land dienen na te leven, maar ook bepaalde 
Amerikaanse wetten die een ’extraterritoriaal' effect 
hebben. Deze wetten omvatten de 'U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act', wetten die betrekking 
hebben op Amerikaanse geheime informatie, en 
wetten in verband met Amerikaanse 
exportcontroles. Bijvoorbeeld, een 
dochtermaatschappij van Eaton in het Verenigd 
Koninkrijk die onderdelen maakt voor producten die 
te maken hebben met de Amerikaanse defensie is 
in dezelfde mate onderhevig aan de Amerikaanse 
wetgeving als het Amerikaanse moederbedrijf.

Relaties met overheidspersoneel
Nationale en lokale overheden verbieden of leggen strikte beperkingen op aan 
geschenken, entertainment, gunsten, diensten en reizen die worden 
aangeboden aan of ontvangen door overheidspersoneel. Raadpleeg het 
Wereldwijde beleid over geschenken en entertainment van Eaton voor richtlijnen 
alvorens u geschenken, entertainment, gunsten, diensten of andere kosten of 
giften voor een goed doel aan een overheidsfunctionaris aanbiedt.
Als uw functie met zich meebrengt dat u zaken doet met een overheidsinstantie, 
dan bent u verantwoordelijk voor de kennis en de naleving van de geldende 
wetten en voorschriften. Neem contact op met de juridische afdeling van Eaton 
als u niet zeker weet welke wetten op u van toepassing zijn.

Raadpleeg 
Eaton’s 
Wereldwijde 
Anticorruptiebeleid 
voor verdere 
richtlijnen.
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 Vragen

V. Wat moet ik doen als ik denk dat ik extra opleiding over 
overheidscontracten nodig heb?

A. Wij realiseren ons dat dit een uiterst gereglementeerd en complex gebied 
is. Wij verwachten echter dat u uw verantwoordelijkheid neemt voor de 
kwaliteit van de werkzaamheden die u verricht. Als u denkt dat u meer 
opleiding nodig hebt om uw taken te kunnen uitvoeren, neem dan contact 
op met uw leidinggevende of met de juridische afdeling.

V. Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik entertainment, maaltijden 
of reizen kan aanbieden aan overheidswerknemers waarmee ik 
samenwerk in mijn project?

A. Bied niets aan tot u zeker weet of het gepast is. Neem contact op met de 
juridische afdeling als u hulp nodig hebt om te bepalen wat gepast is.

V. Mijn leidinggevende heeft me gevraagd om tijdens zijn afwezigheid 
een accountingcertificaat te ondertekenen. Ik weet niet zeker of ik wel 
bevoegd ben om het te ondertekenen. Hoe ga ik hiermee om?  

A. Vraag uw leidinggevende te bevestigen dat u bevoegd bent om het 
document te ondertekenen. Vraag hulp aan de juridische afdeling als hij of zij 
het niet zeker weet. U mag nooit een document ondertekenen of een 
verklaring afleggen over de naleving van overheidswetten en –voorschriften 
door de onderneming, tenzij u daar specifiek voor bevoegd bent.

V. Een pas benoemde overheidsfunctionaris heeft gevraagd om een 
rondleiding in onze vestiging. Zijn benoeming was in onze lokale 
gemeenschap bijzonder controversieel, en zijn bezoek zou ons 
personeel van streek kunnen brengen. Moet ik het bezoek toestaan?

A. Dergelijke verzoeken coördineert u best met Eaton’s senior vice president 
van de afdeling Public en Community Affairs, of met de juridische afdeling.

V. Een van mijn vrienden verlaat haar baan bij de overheid en zij zou een 
uitstekende aanvulling zijn voor mijn nieuwe projectteam. Mag ik haar 
op de hoogte brengen van deze kans?

A. Om juridische risico's te vermijden, neemt u best contact op met Human 
Resources of de juridische afdeling alvorens u een eventuele baan 
bespreekt met een huidige of voormalige overheidswerknemer.
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Voorbeelden

Fout 
Eaton wordt in aanmerking 
genomen voor een groot 
overheidscontract. Eaton neemt 
de zoon van de persoon die 
beslist of het contract aan Eaton 
wordt toegewezen in dienst. 

Eaton moet in zijn offerte 
kosteninformatie vermelden. 
Eaton beschouwt deze informatie 
als vertrouwelijk en verstrekt 
onnauwkeurige informatie.

Een overheidswerknemer laat 
merken dat niemand de wetten 
die geschenken van bedrijven die 
zaken doen met de overheid 
verbieden, ernstig neemt. Een 
werknemer van Eaton beslist 
vervolgens hem tickets voor een 
sportevenement aan te bieden.

Eaton is verplicht om aan de 
overheid producten te leveren 
waarvan een bepaald percentage 
bestaat uit lokaal geproduceerde 
onderdelen. Eaton bevestigt dat 
zijn producten aan dit percentage 
voldoen terwijl het niet het geval is.

Goed
Het is volgens de lokale wetten 
strikt verboden voor 
overheidsfunctionarissen om 
maaltijden van leveranciers te 
ontvangen. Eaton werknemers 
vermijden het aanbieden van 
maaltijden aan 
overheidsfunctionarissen. 

Een offerteaanvraag van een 
overheid vereist op veel vlakken 
certificeringen, zoals voor 
aanname- en werkpraktijken. 
Eaton werknemers bevestigen elk 
item alvorens de certificering te 
voltooien en zorgen ervoor dat zij 
indien nodig over de gepaste 
bevoegdheden beschikken om de 
certificering te ondertekenen. 

Alvorens een voormalige 
overheidswerknemer een baan 
aan te bieden, neemt een Eaton 
manager contact op met Human 
Resources en de juridische 
afdeling om te controleren of zij 
wettelijk gezien wel voor Eaton 
mag werken. 

Volgens de accountingregels van 
de overheid moet de tijd die aan 
overheidscontracten wordt 
besteed, worden geboekt en op 
gepaste wijze worden 
gedocumenteerd in 
betalingsverzoeken. De juiste 
rapporteringsprocedures worden 
nageleefd.
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Wij leveren geen bijdragen namens Eaton aan 
politieke kandidaten of partijen, zelfs waar dit 
wettelijk is toegestaan.

Bijdragen aan 
politieke partijen11

68



Eaton levert geen bijdragen in de vorm van geld, eigendom of diensten aan 
politieke kandidaten, ook al zijn dergelijke bijdragen legaal. Dit betekent niet dat 
een bezoek door verkozen functionarissen aan de bedrijfsgebouwen verboden is. 
In feite worden deze bezoeken aangemoedigd, om te garanderen dat 
overheidsfunctionarissen begrip hebben voor de problemen rondom onze 
bedrijfsactiviteiten. Evenmin is het Eaton verboden om ondersteuning te bieden 
voor kwesties m.b.t. het stemmen (zoals bij schoolheffingen) waarbij deze 
problematiek van belang is voor onze bedrijfsactiviteiten en werknemers.

Individuele werknemers worden aangemoedigd betrokken te zijn bij het politieke 
proces en om persoonlijke bijdragen te leveren als zij dat willen. Werknemers 
mogen andere werknemers niet dwingen tot het leveren van politieke bijdragen 
of steun aan een politieke partij of kandidaat. 

Werknemers die een stelling innemen over openbare kwesties (overheid, 
wetgeving en kwesties van openbaar belang) mogen niet handelen, of de indruk 
wekken te handelen namens Eaton, tenzij men hiertoe geautoriseerd is door de 
senior vice president Public en Community Affairs van Eaton.

Hier volgen voorbeelden van activiteiten die door Eaton verboden en wellicht 
illegaal zijn:

• het gebruik van bedrijfsauto's of andere Eaton-bezittingen door 
politieke organisaties, kandidaten of hun personeel in verband met een 
politieke campagne;

• het gebruik van Eaton-gelden voor deelname aan politieke diners en 
bijdragen aan politieke geldinzamelingsacties; en

• het gebruik van de Eaton-naam in geschriften voor politieke of 
campagnedoeleinden.

Ethisch
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Voorbeelden

Fout 
Een Eaton-werknemer woont 
een politiek geldinzamelingsdiner 
bij en vermeldt de kosten op haar 
onkostennota. 

Een leidinggevende e-mailt de 
werknemers onder haar directe 
leiding en vraagt hen om haar 
oom te steunen, die kandidaat is 
voor een lokale politieke functie. 
Zij spoort hen aan een bijdrage te 
leveren tot zijn campagne.

Een politicus verlaat zijn politiek 
ambt en geeft een 
afscheidsfeest. Met de bijdragen 
betaalt hij zijn schuld van de 
vorige verkiezingen. Eaton koopt 
een tafel zodat de werknemers 
het feest kunnen bijwonen.

Een fabrieksmanager geeft een 
politicus de toestemming om een 
campagneteken aan te brengen 
op eigendommen van Eaton.

Goed
Volgens de lokale wetten mogen 
bedrijven bijdragen storten aan 
politieke kandidaten. Eaton stort 
geen bijdrage.

Partijfunctionarissen vragen om 
een rondleiding in Eaton’s 
bedrijfsgebouwen. De 
fabrieksmanager vraagt advies 
aan de juridische afdeling of de 
senior vice president Public en 
Community Affairs van Eaton 
alvorens hij op het verzoek 
reageert. 

Eaton’s directie is voorstander 
van een lokale schoolheffing en 
na te hebben geverifieerd of het 
wettelijk en gepast is, leggen ze 
aan de werknemers uit waarom 
dit voor Eaton en de 
gemeenschap belangrijk is.

Een manager controleert een 
onkostennota en merkt dat er 
kosten van een politieke bijeen-
komst zijn aangegeven. De 
manager keurt de nota af en praat 
met zijn werknemer over Eaton’s 
beleid over politieke bijdragen.

 Vragen

V. Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken om onze burgemeester te 
vergezellen in onze jaarlijkse optocht?

A. Nee. Het is niet gepast om bedrijfswagens te gebruiken om politieke 
kandidaten te steunen.

V. Mijn manager heeft me gevraagd om geld te schenken aan een specifieke 
kandidaat. Hij verzekert me dat ik niet verplicht ben om een bijdrage te 
leveren, maar ik voel me onder druk gezet. Hoe ga ik hiermee om?

A. Eaton-werknemers mogen andere werknemers niet dwingen tot het 
steunen van een politieke partij of kandidaat. Als u hier liever niet met uw 
manager of met een andere manager over praat, dan kunt u contact 
opnemen met Human Resources of het Ethics en Compliance-kantoor.
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Wij streven ernaar een wereldleider te zijn in het 
veiligstellen van de gezondheid en veiligheid van onze 
werknemers en in het beschermen van het milieu.

Milieu,  
gezondheid  
en veiligheid12
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Veiligheid van werknemers
Wij zijn van mening dat de veiligheid en de gezondheid van onze werknemers 
van het grootste belang zijn. We trachten ongelukken, blessures en 
beroepsziekten te voorkomen en promoten een gezonde en veilige levensstijl 
voor onze werknemers en hun gezinnen.

Compliance
Wij hebben een wereldwijde bestuursstructuur voor Milieu, Gezondheid en 
Veiligheid (Environment, Health and Safety, EHS) van mensen, beleidslijnen en 
processen, bedoeld om compliance, verantwoordelijke EHS-praktijken en een 
proactieve ongelukkenrapportering en –reactie te verzekeren. Deze structuur is 
zowel van toepassing op onze activiteiten als op de producten die we maken. Wij 
streven ernaar de reglementaire vereisten na te leven of te overtreffen, in 
overeenstemming met Eaton’s verbintenis om de wetten, regels en voorschriften 
die gelden voor onze activiteiten in de hele wereld, te respecteren en te 
gehoorzamen. We werken aan een cultuur zonder incidenten en streven er 
continu naar onze prestaties op het vlak van EHS te verbeteren, door de 
invoering van Eaton’s EHS-managementsysteem, dat één unieke reeks van 
EHS-prestatienormen bepaalt voor alle vestigingen wereldwijd. Wij doen een 
beroep op gekwalificeerde en onafhankelijke derde partijen om onze EHS-
prestatiecijfers te beoordelen en te verifiëren.

Milieubewust rentmeesterschap
Onze verbintenis ten aanzien van het milieu gaat verder dan wat wettelijk 
verplicht is, en behelst verschillende initiatieven die bedoeld zijn onze 
ecologische voetafdruk te verminderen via onze activiteiten, producten en 
voorraadketen. In onze activiteiten wordt deze verbintenis weerspiegeld in onze 
inspanningen om vervuiling te voorkomen, de uitstoot van broeikasgassen te 
beperken en natuurlijke hulpbronnen te bewaren - inspanningen die worden 
opgenomen in voorraadketenverbintenissen. Ook ontwerpen wij onze producten 
voor het milieu (en houden we bijvoorbeeld rekening met grondstoffen en 
energie-efficiëntie) en nemen wij de impact op de levenscyclus mee op in hun 
ontwerp. Samen bieden deze inspanningen ondersteuning voor het globale 
duurzame ondernemingsmodel van Eaton.

Klanten, leveranciers en onderaannemers
Wij werken samen met onze klanten, leveranciers en onderaannemers om de 
naleving van de wet te verzekeren, om de veiligheid te bevorderen, onze 
collectieve ecologische voetafdruk te beperken en duurzame oplossingen te 
ontwikkelen voor ’s werelds uitdagingen op het vlak van milieu en energiebeheer.

Beschermen
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 Vragen

V. Mijn beste vriend bedient een vorkheftruck tijdens mijn ploegendienst. 
Gisterenavond heeft hij per ongeluk een vat olieafval omgestoten en 
wat op de grond gemorst. Ik heb hem geholpen het op te ruimen en 
niemand heeft iets gemerkt. Mijn vriend heeft al verschillende malen 
een waarschuwing gekregen voor roekeloos rijden, en als het incident 
wordt gerapporteerd, dan kan hij zijn baan verliezen. Wat moet ik doen?

A. Uit uw bezorgdheid en laat hem weten dat het incident gerapporteerd moet 
worden. Als hij dit niet doet, rapporteer het incident dan aan uw 
leidinggevende, de plaatselijke EHS-manager of de juridische afdeling.

V. Ik werk in een zone waar veiligheidsschoenen verplicht zijn. De 
EHS-manager zegt dat er in het budget geen geld is voor schoenen. 
Wat moet ik doen?

A. Vraag hulp aan uw plant manager, uw contactpersoon bij Corporate EHS of 
de juridische afdeling.

V. De reparatie van machines in onze vestiging wordt uitgevoerd door 
onderaannemers. Ik ben machineoperator en ik heb gemerkt dat een 
van onze onderaannemers de veiligheidsprocedures voor de machines 
niet uitvoert. Moet ik iets zeggen? 

A. Vraag de onderaannemer – voor zijn eigen veiligheid – om zijn werk stop te 
zetten. Meld de situatie vervolgens aan uw leidinggevende of de lokale EHS-
manager.

V. Onze vestiging doet een beroep op een externe leverancier voor 
plaatwerk. Ik bracht onlangs een bezoek aan hun vestiging en merkte 
dat er chemische afvalstoffen van hun fabriek in een dichtbijgelegen 
rivier stroomden. We hebben met deze leverancier een lange en goede 
relatie. Moet ik iets zeggen?

A. Ja. Vraag de leveranciers over deze afvalstoffen en vraag wat ze eraan doen. 
Meld dit ook aan uw lokale EHS-manager en de juridische afdeling om de 
gepaste maatregelen te bepalen.

V. Ik heb in andere afdelingen van onze fabriek al onveilig gedrag 
opgemerkt. Mag ik daar iets over zeggen?

A. Elke werknemer is verantwoordelijk voor het behoud van een veilige 
werkomgeving. Rapporteer onveilig gedrag aan uw leidinggevende of aan de 
lokale EHS-manager.

V. Waarom hanteren wij veiligheidsnormen die strikter zijn dan de lokale 
vereisten terwijl onze concurrenten alleen de lokale vereisten naleven?

A. Eaton beschermt zijn werknemers door een reeks wereldwijde normen 
inzake milieu, gezondheid en veiligheid af te dwingen, ook al zijn deze 
normen soms strikter dan de lokale vereisten.
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Voorbeelden

Fout 
Een machineoperator besluit dat 
het in de fabriek te heet is om zijn 
veiligheidsbril te dragen.

Een manager begint een nieuwe 
verflijn waarbij mogelijk 
vervuilende stoffen in de lucht en 
het afvalwater vrijkomen, maar 
heeft hiervoor niet de nodige 
overheidsgoedkeuringen of 
–vergunningen verkregen.

Om een bestelling van een klant 
sneller te kunnen verwerken, 
besluit een machineoperator om 
de veiligheidsinstelling van de 
machine uit te schakelen.

Een fabrieksmanager verleent 
geen goedkeuring aan de aankoop 
van een toestel voor 
luchtvervuilingsbeheersing dat 
vereist is om de voorschriften 
voor uitstoot na te leven, zodat hij 
de winst van de fabriek kan 
verhogen.

Goed
Een nieuwe machineoperator 
komt voor de onderneming 
werken. Als onderdeel van zijn 
opleiding krijgt hij training over 
veiligheidsprotocollen voor 
machines en de vereiste 
beschermingsapparatuur voor het 
personeel.

Een werkneemster valt en 
bezeert zich in de fabriek. Zij 
brengt haar leidinggevende op de 
hoogte, volgt het vereiste 
rapporteringsproces en krijgt 
medische verzorging.

Een klant verbiedt dat bepaalde 
chemische stoffen worden 
opgenomen in hun product en 
productverpakking. Het 
productteam werkt samen met 
de afdelingen Product 
Engineering en Supply Chain om 
te garanderen dat de verboden 
chemische stoffen niet in het 
product worden opgenomen.

Een fabrieksmanager zorgt ervoor 
dat de EHS-procedures voor 
change management worden 
gevolgd bij de introductie van een 
nieuw product, proces, onderdeel 
of grondstof in de fabriek, om de 
veiligheid van het personeel te 
verzekeren.
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Als Eaton-werknemer wordt van u verwacht dat u:
•	de	Ethische	Gedragscode	leest,	kent	en	naleeft;
•	om	hulp	vraagt	als	u	niet	zeker	weet	of	een	

beslissing of handeling die u overweegt, ethisch 
of	wettig	is;
•	deelneemt	aan	opleidings-	en	trainingprogramma's	
over	ethiek	en	compliance;	
•	begrijpt	dat	u	mogelijk	verplicht	bent	om	

activiteiten te rapporteren die naar uw mening de 
Ethische	Gedragscode	overtreden;
•	met	Eaton-vertegenwoordigers	samenwerkt	bij	het	
uitvoeren	van	intern	onderzoek;	en
•	uw	verantwoordelijkheid	om	de	Ethische	

Gedragscode na te leven bevestigt wanneer u 
daarom wordt gevraagd.
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Bovendien, als u een Eaton-leidinggevende bent,  
dan wordt verwacht dat u:

• leiding en het voorbeeld geeft, in woord en daad;
• met uw werknemers een open en eerlijke tweerichtingscommunicatie 

stimuleert, door hen aan te moedigen om met hun vragen en problemen 
over ethische kwesties bij u te komen, en door hen te laten weten 
wanneer een kwestie is opgelost;

• werknemers erkent en steunt die een kwestie of rapport van een 
mogelijke overtreding bespreekt, en zorgt dat hiervoor geen 
represaillemaatregelen getroffen worden;

• ervoor zorgt dat actieplannen om compliance risico's te behandelen, 
onmiddellijk worden ingevoerd;

• beleidslijnen en procedures van Eaton om onethisch en illegaal gedrag 
op te sporen en te voorkomen, promoot;

• ervoor zorgt dat werknemers getraind en op de hoogte zijn van het 
beleid, de procedures en de ethische en compliance risico's die 
betrekking hebben op hun functie; en

• jaarlijks bevestigt dat de werknemers die direct onder uw leiding staan 
de opleiding in ethiek hebben voltooid.

Gevolgen van schendingen van de Ethische Gedragscode
Tegen werknemers die de Ethische Gedragscode niet naleven, kunnen 
disciplinaire maatregelen worden genomen, waaronder beëindiging van het 
dienstverband. Gedrag dat volgens de Gedragscode is verboden, kan ook leiden 
tot persoonlijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Schendingen kunnen onder meer het volgende omvatten:
• acties die de Gedragscode schenden;
• aan anderen vragen de Gedragscode te schenden;
• geen medewerking verlenen aan onderzoek uitgevoerd door Eaton-

vertegenwoordigers;
• represailles tegen een werknemer als gevolg van het te goeder trouw 

rapporteren van een overtreding of vermoede overtreding, of voor het 
meewerken aan een ethisch onderzoek; en 

• verbergen of het niet rapporteren van activiteiten die naar uw mening de 
Ethische Gedragscode schenden.

Druk van leidinggevenden of eisen die door zakelijke voorwaarden worden 
gesteld, zijn voor niemand een excuus om zich niet aan de Ethische 
Gedragscode te houden.



Voorbeeld

Fout
Een leidinggevende ontdekt dat 
een werknemer zijn 
onkostennota heeft vervalst en 
doet niets.

Goed
Een manager neemt contact op 
met een werknemer om haar 
persoonlijk te bedanken om een 
ernstig kwaliteitsprobleem te 
melden, waardoor ze de 
onderneming potentiële 
aansprakelijkheid en 
reputatieverlies heeft bespaard.

 Vraag

V. Ik denk dat er een potentieel kwaliteitsprobleem kan bestaan in mijn 
fabriek, maar ik ben niet zeker over de feiten, of over de vraag of het 
een ethische kwestie is. Moet ik dit probleem aankaarten?

A. Wij verwachten dat u dergelijke problemen meldt aan uw leidinggevende, 
zodat hij of zij de situatie kan corrigeren alvorens het ernstig wordt. U hoeft 
de feiten zelf niet te onderzoeken of alle feiten te kennen. Wij vragen alleen 
dat u goede en eerlijke intenties hebt. In de meeste gevallen kan uw 
leidinggevende u helpen om alle feiten te begrijpen, of met u samenwerken 
om de problemen op te lossen.
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Op de hedendaagse wereldwijde markt is het vaak 
moeilijk om het hoofd te bieden aan alle nieuwe 
uitdagingen waar onze organisatie voor komt te staan 
of te weten hoe met alle complexe situaties moet 
worden omgegaan. Niemand heeft alle antwoorden. 
Maar we weten wel dat de beste antwoorden 
ontstaan in een organisatie die haar ethiek en 
waarden hoog houdt en zich richt op het scheppen 
van een omgeving die ethisch verantwoord gedrag 
stimuleert. Aarzel nooit om een vraag te stellen, uw 
bezorgdheid te uiten of dubieus gedrag of dubieuze 
bedrijfspraktijken te rapporteren.
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De juiste ethische beslissingen zijn niet altijd duidelijk. Ook de antwoorden zijn 
niet altijd even duidelijk of gemakkelijk. Hoe te handelen als u geconfronteerd 
wordt met een moeilijke keuze? Om u te helpen bij het nemen van uw 
beslissing, stellen wij voor dat u de Ethische Gedragscode en deze handleiding 
bestudeert en uzelf vervolgens deze drie vragen stelt:

Als u nog steeds twijfelt, bespreek de zaak dan met uw leidinggevende. Vaak is 
hij of zij uw beste bron en het best vertrouwd met uw dagelijkse 
verantwoordelijkheden. Als u de kwestie liever niet met uw leidinggevende 
bespreekt, of als u uw bezorgdheid uit en het probleem wordt niet opgelost, dan 
kunt u zich wenden tot een van de volgende opties:

• een andere manager in uw organisatie, regio of sector; 
• Human Resources of de Ombudsman (vooral voor werkgerelateerde 

kwesties als vergoeding, voordelen, strafmaatregelen of promoties);
• vestigings- of functieleiders (zoals Quality of Supply Chain);
• de juridische afdeling; en
• het Ethics en Compliance kantoor.

• Zou ik me op mijn gemak voelen als ik mijn acties aan mijn 
leidinggevende moest uitleggen?

• Zou ik me trots voelen als ik mijn familie en vrienden over mijn  
acties vertelde?

• Zou ik me prettig voelen als mijn acties in de nieuwsmedia  
gerapporteerd werden?
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Hoe contact opnemen met het Ethics en Compliance kantoor
Behoudens de plaatselijke wetten mag iedere medewerker openlijk of anoniem 
vragen stellen of rapporteren over een ethisch probleem of een potentiële of 
feitelijke wettelijke overtreding, waaronder zaken m.b.t. boekhouding, financiën 
en antiomkoperij, aan het Ethics en Compliance kantoor, via een van de 
onderstaande middelen:

• Post — Stuur een brief naar: 
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Stuur een e-mail naar Ethics@eaton.com of gebruik de 
formulieren op de website Global Ethics die kunnen worden geraadpleegd 
via JOE (Eaton’s intranet) of op de externe website van Eaton.

• Telefoon — Neem contact op met de Ethics & Financial Integrity-hulplijn 
via het nummer 800.433.2774 vanuit de VS en Canada. Vanuit een ander 
land kiest u het nummer dat u vindt op uw lokale Ethiek-poster of op de 
Global Ethics website op JOE. De hulplijn is een gratis nummer. Er is 
bovendien 24 uur per dag en 7 dagen per week een meertalige 
vertegenwoordiger beschikbaar.

• Meertalige ondersteuning — Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u uw 
moedertaal gebruiken om een probleem te rapporteren bij een van de 
bovenvermelde adressen. Wij zorgen voor de vertaling van uw brief of e-mail.

Wat te verwachten wanneer u contact opneemt met het  
Ethics en Compliance kantoor
Ongeacht de gekozen methode om uw probleem te rapporteren, uw 
bezorgdheid te uiten of uw vraag te stellen, is dit wat u kunt verwachten:

• Uw rapport, zorg of vraag wordt serieus genomen en onmiddellijk op 
discrete en professionele wijze in behandeling genomen.

• Er zijn vertaaldiensten beschikbaar als u die nodig hebt.
• Alle door u gemelde rapporten of zorgen zullen worden onderzocht of, 

indien dat gepast is, worden doorverwezen naar Human Resources of 
een ander intern kanaal voor een reactie of voor opvolging. Onderzoeken 
zullen onmiddellijk worden uitgevoerd. 

• Uw identiteit wordt in de mate van het mogelijke vertrouwelijk behandeld 
voor zover dit mogelijk is in het kader van een geëigend onderzoek. 

• Informatie over het rapport en het onderzoek zal worden bijgehouden in 
overeenstemming met de geldende wetten en wordt alleen 
bekendgemaakt aan personen die die informatie moeten kennen. 

• Naar uw keuze en behoudens de lokale wetgeving, kunt u anoniem blijven. 
Als u anoniem blijft, kunnen uw locatie en uw telefoonnummer niet worden 
geïdentificeerd of opgezocht. Dit maakt het voor ons echter wel moeilijker 
om de aantijgingen te onderzoeken en uw probleem te behandelen.

• Potentiële schendingen en wangedrag zullen, als daar voldoende 
aanwijzingen voor zijn, onmiddellijk en op gepaste wijze worden behandeld. 
Als het gepast is en indien wij over uw contactinformatie beschikken, 
zullen wij u op de hoogte brengen over de uiteindelijke oplossing.
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Eaton staat geen represailles of strafmaatregelen toe 
ten aanzien van een werknemer die te goeder trouw 
zijn bezorgdheid uit, een probleem meldt of zijn 
medewerking verleent aan het onderzoek naar een 
rapport. Werknemers die represailles nemen ten 
aanzien van iemand anders wegens het melden van 
een probleem of omdat hij zijn medewerking 
verleent aan het onderzoek, kunnen worden 
onderworpen aan disciplinaire maatregelen, inclusief 
de beëindiging van het dienstverband. Indien u vindt 
dat u het slachtoffer bent van represailles voor het 
melden van een probleem of het verlenen van uw 
medewerking aan een ethisch onderzoek, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw leidinggevende, 
Human Resources of de vice president Ethics en 
Compliance. Werknemers die te kwader trouw 
gebruikmaken van de hulplijn om valse informatie te 
rapporteren, kunnen worden onderworpen aan 
disciplinaire maatregelen, inclusief de beëindiging 
van het dienstverband.



 Vragen

V. In onze Gedragscode staat dat werknemers geen represailles hoeven te 
vrezen als zij te goeder trouw een probleem melden. Wat betekent 'te 
goeder trouw'?

A. Werknemers handelen te goeder trouw wanneer zij menen dat zij getrouwe 
informatie verstrekken wanneer zij een probleem melden. Met andere 
woorden: hun intenties zijn goed en eerlijk. Het betekent niet dat ze het bij 
het juiste eind hebben. Vraag hulp aan uw leidinggevende of aan het Ethics 
en Compliance kantoor als u niet zeker weet of u iets moet melden.

V. Ik maak me zorgen dat iemand de hulplijn zal gebruiken om valse 
aantijgingen over mij te uiten. Waarom worden anonieme meldingen 
ernstig genomen?

A. Alle meldingen die plaatsvinden via de hulplijn worden ernstig genomen. 
Werknemers hebben nood aan een betrouwbaar kanaal voor momenten 
waarop zij zichzelf liever niet bekendmaken, bijvoorbeeld wanneer hun 
leidinggevende bij een probleem is betrokken. Werknemers die echter te 
kwader trouw gebruik maken van de hulplijn om valse informatie te 
rapporteren, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, 
inclusief de beëindiging van het dienstverband.

V. Ik heb een ernstig probleem gemeld aan het Ethics en Compliance 
kantoor, maar niemand heeft contact met me opgenomen over wat er 
gebeurd is. Hoe komt dat?

A. Als u een probleem anoniem hebt gemeld, dan is het mogelijk dat we niet 
weten hoe we u kunnen bereiken. Als we u wel kunnen bereiken, dan is het 
mogelijk dat we u slechts beperkte informatie kunnen meedelen over de 
resultaten wegens privacy- of andere overwegingen over vertrouwelijkheid. 
Als het voor u belangrijk is, kunt u de hulplijn bellen om te vragen of het 
probleem opgelost is.

V. Als ik ergens bezorgd over ben, moet ik dit dan eerst bespreken met mijn 
leidinggevende of een andere lokale manager alvorens ik de hulplijn kan 
bellen of contact opnemen met het Ethics en Compliance kantoor?

A. Idealiter is uw leidinggevende of een andere lokale manager het best 
geplaatst om u te helpen. U hoeft echter niet steeds eerst met uw 
leidinggevende te praten of een bepaalde volgorde te respecteren voor u de 
hulplijn belt of contact opneemt met het Ethics en Compliance kantoor.
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Landspecifieke informatie

In deze handleiding hebben we naar de hulplijn verwezen 
als een van de verschillende middelen die u kunt gebruiken 
om advies te vragen of wangedrag of andere situaties te 
rapporteren die een mogelijke schending vormen van de 
wet of onze Ethische Gedragscode of die in strijd kunnen 
zijn met onze waarden. U bent niet verplicht om de hulplijn 
te gebruiken om uw problemen te melden. 

Zo zijn de problemen die u via de hulplijn kunt melden in 
feite volgens bepaalde lokale wetten beperkt tot financiële, 
boekhoudkundige, bank-, antiomkoop- en andere ernstige 
problemen;	ook	bent	u	mogelijk	verplicht	u	tegen	de	
vertegenwoordiger van de hulplijn te identificeren. Als deze 
wetten voor u gelden, kunt u het landspecifieke bericht 
raadplegen dat in deze handleiding is opgenomen. Alle 
verwijzingen naar het gebruik van de hulplijn in deze 
handleiding en alle communicatie in verband daarmee zijn 
onderworpen aan de in dat bericht beschreven 
beperkingen. Als u vragen hebt, gelieve dan contact op te 
nemen met uw lokale Human Resources manager of het 
Ethics en Compliance kantoor voor verduidelijking.
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Om aan te tonen dat Eaton’s ethische normen zowel 
actueel zijn als van het hoogste niveau, heeft Eaton 
een kantoor opgericht voor het toezicht op en het 
beheer van zijn programma voor ethiek en 
compliance. Het kantoor valt onder de leiding van de 
vice president Ethics en Compliance, waarbij het 
definitieve toezicht wordt uitgeoefend door de 
bestuurscommissie van de raad van bestuur. Dit 
kantoor is afhankelijk van het engagement en de 
steun van alle werknemers, managers en senior 
leaders om te garanderen dat Eaton’s ethiek en 
waarden op consistente basis worden geïntegreerd in 
de bedrijfspraktijken overal ter wereld.

Global Ethics en  
Compliance kantoor
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Dit kantoor heeft onder meer de volgende 
verantwoordelijkheden en taken:

• ondersteuning bieden aan 
managers om effectieve, 
relevante en doordachte 
ethiekopleidingen en 
communicatie te leveren aan 
werknemers;

• verstrekken van complian-
cetraining en -communicatie 
en het toezicht hierop;

• een regelmatige beoordeling 
en prioritisering van risico's van 
niet-naleving van de wetgeving 
en het beleid van Eaton en 
toezicht op activiteiten om 
deze risico's te beheersen;

• toezicht op en controle van het 
programma voor ethiek en 
compliance en periodieke 
beoordeling van de 
doeltreffendheid van het 
programma;

• beheer en opvolging van 
problemen in verband met 
ethiek en compliance en 
rapportering over belangrijke 
cijfers; 

• richtlijnen verstrekken over 
kwesties en prioriteiten die 
ontstaan;

• anonieme en vertrouwelijke 
rapporteringskanalen opzetten 
waar werknemers en derden 
hun bezorgdheid kunnen uiten 
en wangedrag en 
schendingen van de wet, het 
beleid of de Ethische 
Gedragscode kunnen 
rapporteren;

• beheer van meldingen via de 
hulplijn;

• toezicht op ethische 
onderzoeken en waar nodig 
de aanpassing van het 
programma voor ethiek en 
compliance; en

• geregelde vergaderingen met 
de controle- en 
bestuurscommissies van de 
raad van bestuur om verslag 
uit te brengen over kwesties 
in verband met ethiek en 
compliance en de status van 
het programma.
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Opmerkingen



Behoudens de plaatselijke wetten mag iedere medewerker openlijk of 
anoniem vragen stellen of rapporteren over een ethisch probleem of 
een potentiële of feitelijke wettelijke overtreding, waaronder zaken 
m.b.t. boekhouding, financiën en antiomkoperij, aan het Ethics en 
Compliance kantoor, via een van de onderstaande middelen:

• Post:     • E-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 VS

• Telefoon: De hulplijn is een gratis nummer. Er zijn bovendien 24 uur per dag en 
7 dagen per week meertalige vertegenwoordigers beschikbaar. Als uw land 
hier niet is vermeld (of als u problemen hebt met de onderstaande nummers), 
kunt u uw lokale Ethiek poster raadplegen of de Global Ethics website die 
bereikbaar is via JOE.

Oostenrijk* 0800.295.342
Brazilië 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
China (Unicom) 10.800.711.1122 
China (China Telecom) 10.800.110.1046
Tsjechië* 800.143.861
Dominicaanse Republiek* 800.320.0821
Duitsland* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italië 800.789343
Mexico 001.888.667.6799
Nederland* 0800.022.2042
Polen* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Verenigd Koninkrijk 0808.234.9987
Verenigde Staten 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Hoe contact opnemen met het  
Ethics en Compliance kantoor

*Via mobiele diensten krijgt u mogelijk geen verbinding. Als u problemen ondervindt, probeer het dan via een vaste lijn.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de VS. 
P30-3011 (Rev. 3/11) VS — Dutch

Bericht aan de werknemers


